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Kryzys – to słowo, którym straszy się dorosłych i dzieci. 

Szczególnie w trakcie kampanii wyborczej było ono odmieniane 
przez wszystkie przypadki (nawet takie, których nie uwzględnia 
polska deklinacja). Co ono jednak oznacza? I czy w ogóle coś 
oznacza? Czy nie jest przypadkiem tak, że wraz z drugą deka-
dą XXI wieku wkroczyliśmy w epokę permanentnego kryzysu, 
który – tym samym – przestał być kryzysem? Załamanie rynku 
nieruchomości, które zaskoczyło wszystkich przed kilkoma laty, 
wzmogło czujność uczestników rynku, ale również zahartowało 
ich nerwy. Obecnie nawet perspektywa bankructwa kraju człon-
kowskiego strefy euro nie jest tak zatrważająca, jak wcześniej-
szy upadek banku Lehman Brothers.

O tym, co się właściwie dzieje na polskim rynku nieruchomo-
ści, czego można się spodziewać i czego nie należy bać – dys-
kutowano podczas VI Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości, która odbyła się pod koniec września we Wro-
cławiu. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował dwutygodnik 
„Krakowski Rynek Nieruchomości”, którego najnowszy numer – 
z pełnym spokojem – oddajemy w Państwa ręce.

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja



Kontakt

powierzchnie
magazynowe



CMYK: 75 64 53 44 

CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

Inwestor Wileńska Nokturn Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: Plac na Groblach  21, II piętro

Tel. 794-900-909, 693-422-809
www.wilenska4.pl, biuro@grupanokturn.pl



Lokale znajdują się w budynku nr 3 i 4:  
- lokal w budynku nr 4 – gotowy 
- lokal w budynku nr 3 – gotowy 

Lokale znajdujące się w budynku K:  
- termin oddania lokali w budynku K – IV kwartał 2011 r. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Felińskiego, na nowym, prężnie 
rozwijającym się osiedlu w dzielnicy Prądnik Czerwony, w niewielkiej 
odległości od Rynku Głównego – 5 km. Komunikacją miejską z łatwością 
i w krótkim czasie można dostać się do centrum Krakowa Obecnie na 
osiedlu zostało oddanych około 1200 lokali mieszkalnych. W kolejnym 
roku planujemy oddanie następnych 200 mieszkań.

Nasze plany na przyszłość to dalsza rozbudowa osiedla pod względem 
zabudowy oraz infrastruktury, a inwestycje miejskie związane 
z rozbudowę sieci dróg będą miały znaczny wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności osiedla.

Lokale usytuowane są na parterach w cztero-, pięciokondygnacyjnych 
budynkach powstających w technologii tradycyjnej. Każdy lokal posiada 
dwa oddzielne wejścia. Istnieje możliwość aranżacji wnętrza według 
potrzeb klienta. 

Lokale mogą być wykorzystane pod różnego typu działalność, między 
innymi na sklep, gabinet lekarski lub stomatologiczny, fitness, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, aptekę, biuro oraz inne instytucje. 

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

BUDREM euro-invest
Biuro Sprzedaży: Os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków

tel. 12 648 00 14, 649 98 73, fax 12 397 31 81
www.budrem.pl, info@budrem.pl, www.euro-invest.info.pl



SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE � „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

WAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Dobrego Pasterza 121, 31-416 Kraków, Tel. 12 418 78 80, 12 410 40 31

slonecznyzakatek@wako.com.pl, info@wako.com.pl
www.slonecznyzakatek.com.pl

Realizowana inwestycja mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek” położona 

jest w Dzielnicy Dębniki przy ul. Rostworowskiego; ul. Ruczaj, 

w odległości 3 km od Wawelu, Starego Kazimierza i niecały 1 km od 

rekreacyjnych terenów Zakrzówka.

Atrakcyjność tego miejsca to doskonała komunikacja: połączenia 

autobusowe, od 2012 r tramwajowe oraz najlepsze tereny rekreacyjne 

Krakowa: Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Dolina rzeki Wilgi.

W bezpośrednim sąsiedztwie pełna infrastruktura usługowo- handlowa 

– sklepy, hipermarkety „TESCO”, „KAUFLAND” oraz szkoły i przedszkola.

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejącą zielenią. Na działce 

zaprojektowano trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. Istniejącą zieleń 

wysoką włączono w układ urbanistyczny założenia. Od strony wschodniej 

zaprojektowano rekreacyjno – spacerowy klomb z ławeczkami będący 

częścią zamkniętą osiedla.

Prezentowany budynek to 6-kondygnacyjny wielomieszkaniowy obiekt 

(73 mieszkania) z podziemnymi garażami dla każdego mieszkania. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe z 2 windami osobowymi 

obsługującymi również garaż podziemny. 

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe o wysokiej kondygnacji 

3,5 m o powierzchni całkowitej 751 m2. Na poziomie -1 (kondygnacja 

podziemna), stanowiska parkingowe dla 80 samochodów.

Termin realizacji IV kwartał 2011 

U1A 256,67 m2 wolny

U1B 227,02 m2 sprzedany

U2 116,57 m2 wolny

U3 142,49 m2 wolny 



„Dom Hetmański” przy ul. Chodkiewicza 8
Powierzchnia: 112 m2, witryna od ul. Chodkiewicza

W ofercie znajduje się lokal usługowy zlokalizowany na parterze kamienicy 
„Dom Hetmański” z bezpośrednim dostępem z ul. Chodkiewicza. Kamienicę 
charakteryzuje wysoki standard wykończenia w oparciu o najwyższej 
jakości materiały budowlane. Inwestycja została uhonorowana główną 
nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2009”.

Lokal położony jest w centrum Krakowa w rejonie Ronda Grzegórzeckiego 
i tylko kilkadziesiąt metrów od ulicy o tej samej nazwie. Doskonała komunikacja 
oraz sąsiedztwo dużej galerii handlowej czynią z tej lokalizacji atrakcyjne 
miejsce dla wszelkiego rodzaju usług. W okolicy znajduje się również kompleks 
klinik uniwersyteckich przy ul. Kopernika co z kolei podnosi atrakcyjność  
ul. Chodkiewicza dla usług o charakterze medycznym np. gabinetów 
specjalistycznych, stomatologii i salonów odnowy biologicznej itp.

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Okolica charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem zarówno 
w postaci wielu powstających budynków wielorodzinnych jak i mo-
dernizacji infrastruktury komunikacyjnej. O atrakcyjności lokali usłu-
gowych w wymienionych budynkach stanowi m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo jednej z głównych arterii Krakowa, czyli al. 29 Listopada, 
wobec czego w perspektywie najbliższych lat w okolicy przewiduje 
się wzrastające zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi takie jak: 
apteki, sklepy spożywcze, gabinety, zakłady fryzjerskie, salony ko-
smetyczne etc.

Przewiduje się, że do maja 2011 sprzedanych zostanie większość  
z 240 mieszkań w obu budynkach.

W ofercie, w każdym z dwóch budynków, znajdują się lokale o po-
wierzchni od 17  do 157 m2 z witrynami od al. 29 Listopada oraz 
podwójnymi wejściami. W każdym lokalu istnieje możliwość do-
wolnej jego aranżacji pod wymaganą funkcję usługi.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje ogólnodostępne miejsca 
parkingowe zlokalizowane wokół budynków. Pod budynkiem znajdują 
się garaże indywidualne.

Lokale w budynku 193 są gotowe i posiadają prawomocne pozwolenie 
na użytkowanie.

Lokale w budynku nr 191 będą gotowe: 
Klatka 1 – gotowe do odbioru
Klatka 2 – gotowe do odbioru

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59



Oferujemy Państwu lokale użytkowe w nowej inwestycji  
przy ul. Bocheńskiej 5. 
Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2012 r.
Budynek położony jest w historycznej dzielnicy Kraków Kazimierz 
u zbiegu Pl. Wolnica i ul. Bocheńskiej, tuż przy Bulwarach Wiślanych.
Obok powstających 23 mieszkań, na poziomie parteru i piwnic oddajemy 
do Państwa dyspozycji lokale użytkowe o powierzchni od 22,52 m kw. 
do 179,69 m kw., z przeznaczeniem na dowolną działalność usługową.
Lokale zostały zaprojektowane w sposób nieograniczający ich 
funkcjonalnego przeznaczenia, posiadają witryny bezpośrednio od ul. 
Bocheńskiej oraz możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.

OFERTA NAJMU 
POWIERZCHNI BIUROWEJ – KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 69

Dzielnica Podgórze to najszybciej rozwijająca się w ostatnich latach 
część Krakowa. W okolicy powstały nowe obiekty biurowe (Buma Squ-
are) swoje podwoje otwarły liczne banki i instytucje finansowe. W nie-
dalekim sąsiedztwie powstało największe Centrum usługowo-handlo-
we w Polsce –  Bonarka. Lokalizacja budynków pozwala na szybkie 
i bezkolizyjne połączenie z obwodnicą Krakowa. Biurowce posiadają 
bezpośredni dostęp do komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje), co 
pozwala na dogodny dojazd do każdej dzielnicy Krakowa.

Ul. Kalwaryjska 69 – budynek czterokondygnacyjny zlokalizowany na 
działce o pow. 860 mkw – stanowiący fragment zabudowy ulicy jako 
plomba uzupełniająca miejską zabudowę.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o, elek-
tryczną, gazową, internetową, telefoniczną, alarmową, monitoringową.

Na poziomie I, II, III piętra oferujemy do najmu lokale biurowe z poko-
jami różnej wielkości o łącznej powierzchni 1094 m mkw.

Przyszły najemca ma zagwarantowanych 8 miejsc parkingowych na po-
dwórku oficyny biurowca.

Cena: 55 zł/m kw + media + kaucja 1-miesięczna

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE UŻYTKOWE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 5

BOCHEŃSKA 5
Tel.: 12 423 20 33, kom. 664 009 301

e-mail: m.hryniow@fhm.com.pl
www.fhm.pl



SPRZEDAŻ/WYNAJEM 

Remin Sp. z o.o.
ul. Skawińska 13 Kraków

Tel. 608 631 059, (12) 421 34 54 , (12) 421 31 84 
e-mail: biuro@remin.net.pl

 www.remin.net.pl, www.remin.gratka.pl

INWESTYCJA PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO 47 W KRAKOWIE 

Nowoczesne lokale handlowo – usługowe 
oraz biurowe w dobrej lokalizacji

ponadczasowa architektura biurowca
wysoka jakość materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz
 powierzchnie umożliwiające swobodny podział w zależności od indywi-
dualnych potrzeb Najemców
łatwy dojazd
garaż podziemny z miejscami postojowymi 
klimatyzacja, podwieszone sufity, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz
nowoczesna szybkobieżna widna
 elewacja wykonana z elementów szkła aluminium oraz kamienia na-
turalnego
na parterze lokale usługowe z witrynami 

Oferujemy lokale do wynajęcia lub sprzedaży !
Planowany termin oddania inwestycji IV kw. 2011/ I kw. 2012

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA PRZY UL. SKAWIŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE

Do sprzedaży ostatnie wolne apartamenty !!!

Powierzchnia apartamentów od 40 m2 do 148 m2, z górnych kondygnacji 
widok na Wawel !!!

Do wynajęcia lokal frontowy – do wejścia w wysokim standardzie 
czynsz 3 000 zł/ mies. netto + VAT 

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na wizytę dziś! 
12 421 34 54; 12 421 31 84 



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BIURA, MAGAZYNY, HALE, LOKALE UŻYTKOWE

PBiOT „FRONTON” Sp. z o.o.
Ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel. +48 12 630 17 46, 630 17 47

fax +48 12 630 17 49, www.fronton.pl

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KAMIENNA 19

Wysokiej klasy budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany  
w centrum miasta.
Znakomita lokalizacja obiektu umożliwia szybkie połączenie ze wszystkimi 
środkami transportu. Lokale są usytuowane w ekspozycyjnej części 
budynku.
Dostępne do wynajęcia metraże od 30 m2, z możliwością łączenia 
powierzchni.
Termin realizacji grudzień 2011 r.

PODGÓRZE, UL. MAGAZYNOWA 3
(wjazd od ul. Półłanki )

Zrealizowany kompleks biurowy z halami produkcyjnymi i magazynowymi 
do wynajęcia.
Inwestycja posiada dostęp do bocznicy kolejowej, bardzo dobrą 
komunikację z wyjazdem na autostradę A4.
Teren ogrodzony, monitorowany i dozorowany 24h.

CENTRUM ZABIERZOWA, UL. LEŚNA 2A 

Istniejący budynek wielorodzinny z nowocześnie zaprojektowanymi 
lokalami w części parterowej.
Dostępne metraże do zakupu lub wynajęcia 140 m2 i 150 m2 z możliwością 
połączenia.
Dla osób zainteresowanych zakupem istnieje możliwość spłaty ratalnej na 
dogodnych warunkach.

GROTA ROWECKIEGO 49A – CENTRUM OS. RUCZAJ

Lokal do sprzedaży o powierzchni 9 m2,  
usytuowany w centrum dużego osiedla.
Duże witryny zewnętrzne wychodzące na ciąg pieszy.
Atrakcyjna cena z możliwością spłaty ratalnej.

CENTRUM OS. GRZEGÓRZKI, AL. POKOJU/FABRYCZNA

Lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 67 m2.
Lokal położony na parterze w części usługowej budynku 
wielorodzinnego na jednym z największych osiedli Krakowa. 
 



Miejscowość: Krynica-Zdrój
Województwo: małopolskie
Komunikacja: dobra
Dojazd: dobry
Pow. zabudowy: 1192 m2
Pow. użytkowa: 1980,9 m2
Kubatura: 14700 m2
Pow. działki: 9184 m2
Ilość pięter: 2
Ilość pokoi: 26
Media: prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja, telefon, internet
Ogrzewanie: gazowe

Wyjątkowa lokalizacja budynku w zacisznym miejscu na zboczu Góry 
Krzyżowej. Bud. otoczony lasem sosnowym, odizolowany od okoliczne-
go zgiełku, z pięknymi widokami. Blisko centrum Uzdrowiska. Budynek 
składa się z pawilonu głównego, przewiązki i 3 pawilonów mieszkal-
nych o zwartej zabudowie, wyremontowane pokoje. Bezprzewodowy 
internet w większej części budynku, sauna, siłownia, zmodernizowane 
boiska sportowe, oświetlone korty tenisowe, wiata ogniskowa z parkie-
tem tanecznym, stołówka. W odległości kilku metrów oświetlona stacja 
narciarska. Ośrodek posiada własną część rehabilitacyjną, w skład której 
wchodzi: laseroterapia, hydroterapia, magnetoterapia, inhalacja i sala 
gimnastyczna. Ośrodek posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem 
na budowę, umożliwiający rozbudowę o 2 dodatkowe piętra.
CENA za nieruchomość z wyposażeniem: 6 100 000 zł

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BUDYNEK WCZASOWO�SZKOLENIOWY W KRYNICY�ZDRÓJ

WYNAJEM

Tel. 606 122 798 | 509 309 791
e-mail: biuro@daglezja-krynica.pl

www.daglezja.info

Place4you-nieruchomości s.c.
 Tel. 534 999 126, 534 972 126

 e-mail: biuro@place4u.eu 

Oferujemy Państwu do wynajęcia powierzchnie biurowe z niecodzienną 
atmosferą, w niecodziennym miejscu. Fort Węgrzce przy ul. Fortecznej 
(droga wylotowa Kraków -Warszawa).
W budynku dawnego fortu 47A zlokalizowane są biura zaaranżowane 
w realnym forcie. Niezwykłe przestrzenie, częściowo umeblowane. 
Okolica zielona i cicha. Wyjątkowa atmosfera do pracy.  
Dogodny parking. Polecamy!

Nadbudowa fortu Węgrzce, obiekt otrzymał nagrodę architektury 
krakowskiej 2009 roku za wybitny projekt roku. Niezwykłe 
przestrzenie, częściowo umeblowane, oryginalne sale konferencyjne. 
Okolica zielona i cicha. Dogodny parking. Polecamy! 
Cena promocyjna: 40 zł/m2



WYNAJEM
LOKALE BIUROWO�KOMERCYJNE

KONTAKT:
601 449 294

DO WYNAJĘCIA OD 1 STYCZNIA 2012

Budynek o powierzchni 860 m2 
BIUROWO-KOMERCYJNY kat. B -
4 kondygnacje -
ok. 40 miejsc parkingowych. -

Obiekt doskonały na biuro, szkołę językową, klub fitness,  
gabinety lekarskie itd.
Dobry dojazd, świetna lokalizacja w najbliższych okolicach 
ul. Opolskiej.

30 zł netto/m2 powierzchni

ul. Wrocławska 43A, Kraków
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 

biuro@tetnowski.pl

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE USŁUGOWE 

Oferujemy Państwu lokale usługowe o pow. ok. 40 m2 i ok. 100 m2 
w standardzie deweloperskim w Lea Residence przy ul. Lea w Krakowie.  
Lokal usługowy o pow. ok. 100 m2 – 6000 zł + VAT/m-c  
Lokal usługowy o pow. ok. 40 m2 – 2600 zł + VAT/m-c 
Serdecznie zapraszamy do oglądania lokali od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 18:00. 
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z biurem sprzedaży 
012/630-99-11 lub 012/630-99-33. 
Istnieje również możliwość sprzedaży lokali w cenie 10 000 zł/m2 netto.

Elite Properties Sp. z o.o.
ul. Szlak 50/320 (III piętro), 31-153 Kraków

tel. (12) 430-22-84
biuro@eliteproperties.pl 

WYNAJEM
KAMIENICE I GRUNTY KOMERCYJNE

KAMIENICE NA SPRZEDAŻ
1.  Stare Miasto, ul. Asnyka: pow.: 830 m2, cena: 8 000 000 PLN;  

tel.: 796 892 008, czterokondygnacyjna kamienica po remoncie
2.  Stare Miasto: pow.: 1196 m2, cena: 18 000 000 PLN 

kameralna kamienica wykończona w wysokim standardzie
3.  ok. ul. Kazimierza Wielkiego: pow.: 1250 m2,  

cena: 5 500 000 PLN, kamienica do remontu
4.  ok. Małego Rynku: 1050 m2, cena: 9 500 000 PLN,  

kamienica do remontu

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH: 602 805 014, 796 891 008, www.eliteproperties.pl

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
1.  Kraków, Węzeł Tyniecki: cena: 38 000 PLN/a, możliwość zakupu 

działek o pow.: 22 a - 5,7 ha, WZ: funkcja usługowa, biura/magazyny
2.  Modlnica: pow.: 3 ha, cena: 13 500 000 PLN, mpzp, przeznaczenie 

komercyjne: biura/magazyny/spedycja
3.  Kraków-Węgrzce : pow.: 81 m2, cena: 4 800 PLN, plan miejscowy, 

przeznaczenie komercyjne
4.  Kraków, Wola Justowska : pow.: 1,4 ha. cena: 6 400 000 PLN, 

budownictwo wielorodzinne, atrakcyjna lokalizacja





 

We speak  
English



CO ZYSKUJESZ  
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI   

 Oszczędność czasu, 
bezpieczeństwo i wygodę.

 Prezentację oferty w serwisie 
www.eliteproperites.pl.

 Promocję oferty we 
wszystkich internetowych 

portalach nieruchomościowych 
(np. krn.pl, gratka.pl, 

dominium.pl, nportal.pl).

 Reprezentacja naszych 
doświadczonych 

doradców nieruchomości, 
dysponujących  wysokim 

stopniem komunikatywności, 
znajomością rynku 
i przepisów prawa.

 Gwarancję, że w ciągu  
24 godzin od przyjęcia  

oferty udostępniamy ją 
w programie MLS,  

co oznacza, że otrzymały 
ją wszytkie pośrednictwa 

działające w tym systemie.

 Regularne informacje 
o przebiegu postępów 
procesu pośrednictwa 

w sprzedażyi najmie.

MIESZKANIA WYNAJEM

lokalizacja: Podgórze ul. Ludwinowska 
powierzchnia: 151 m2

liczba pokoi: 3
cena: 4500 PLN

lokalizacja: Wola Justowska,  
ul. Niezapominajek
powierzchnia: 84 m2

liczba pokoi: 3
cena: 1900 PLN 

lokalizacja: Stare Miasto, ul Smocza
powierzchnia: 100 m2

liczba pokoi: 3
cena: 8 000 PLN

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja: Zwierzyniec,  
ok. ul Kraszewskiego
powierzchnia: 141 m2

liczba pokoi: 4
cena: 1 057 500 PLN 

lokalizacja: Stare Miasto, ul Krowoderska
powierzchnia: 112 m2

liczba pokoi: 4 
cena: 1 000 000 PLN

lokalizacja: Kraków,  
ul. Krowoderskich Zuchów 
powierzchnia: 73 m2

liczba pokoi: 3
cena: 520 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Kraków, ul. Słonecznikowa
powierzchnia: 240 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1 980 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Kasztanowa
powierzchnia: 398 m2

cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, ok. Becka
powierzchnia: 160 m2

liczba pokoi: 4
cena: 1 130 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto,  
ok. Rynku Głównego 
powierzchnia: 140 m2

przeznaczenie: pub, klub muzyczny
cena: 11 000 PLN

lokalizacja: Śródmieście, ul. Mogilska
powierzchnia: 230 m2

przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 23 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto,  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie
powierzchnia: 50 m2

przeznaczenie: biurowy 
cena: 2 000 PLN

LOKALE WYNAJEM

KONTAKT Z NAMI:
 Zapraszamy  

do naszego biura:
ul. Szlak 50/320 

(budynek Angel City)
31-153 Kraków

 
Godziny otwarcia:

Pn – Pt: 9.00 – 20.00
Sobota:10.00 – 14.00

 
Telefon: +48 12 430 22 84 

Fax: +48 12 430 22 84 
E-mail: biuro@eliteproperties.pl

tel. 12 430 22 84

LEADER IN PREMIUM 
MARKET

IN KRAKOW

www.eliteproperties.pl

lokalizacja: Kraków, ul. Ho�mana
powierzchnia: 10 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 1 500 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Przegorzały
powierzchnia: 60 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 2 990 000 PLN

lokalizacja: Bronowice, ul. Tetmajera
powierzchnia: 74 a
przeznaczenie: inwestycyjna
cena: 3 300 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ





 lokalizacja w samym sercu dzielnicy 
uzdrowiskowej Kołobrzegu
 odległość niespełna 150 metrów  
od plaży
 bezpośrednie sąsiedztwo 
zabytkowego parku nadmorskiego 
im. Stefana Żeromskiego

Apartament sprzedawany wraz 
z potwierdzonymi rezerwacjami  

na obecny rok.

 przytulny, zaciszny i kameralny 
apartament o powierzchni 41 m2

 wyjątkowo urządzone wnętrze 
łączy cechy salonu, sypialni 
i kompleksowo wyposażonego 
aneksu kuchennego
 unikalne, indywidualnie dopasowane 
meble czynią to miejsce 
niepowtarzalnym
 własna loggia, będąca idealnym 
miejscem do oglądania zachodów 
słońca

HELIOS INVESTMENT SP. Z O.O. SPRZEDA NAJWYŻSZEJ KLASY 
APARTAMENT W PROSPERUJĄCYM Z WIELKIM POWODZENIEM 

HOTELU     SPA&WELLNESS.

Więcej informacji pod numerem:  
tel. 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl



 Budynek mieszkalno -  • 
biurowy o nowoczesnej formie  
i podwyższonym standardzie
 Powierzchnie od 30 m2  • 
do 71 m2
 Wysoki standard w dobrej  • 
cenie – już od 6800 zł/m2
 Zakończenie inwestycji  • 
IV kwartał 2011 r.
 Jedynie 3 km od Plant  • 
i Starego Miasta
 Szczegóły na stronie • 
internetowej www.terrena.pl  
lub pod numerem telefonu  
503 116 015 

Michał Górka 
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami 

al.BelinyPrażmowskiego 69/2 
31-514 Kraków 

Tel. +48(12) 410 20 55/56
Fax. +48(12) 410 20 57

biuro@terrena.pl
www.terrena.pl 

NOWA KAMERALNA INWESTYCJA  
W OKOLICY DOBREGO PASTERZA –  

TYLKO 13 MIESZKAŃ

KLESZCZÓW, GM. ZABIERZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej  
o nowoczesnej architekturze

Całkowita powierzchnia domów  
to 144 m2

Garaż pod budynkiem
Malownicza okolica –  
widokowe 4 a działki

Przekazanie do użytkowania  
II kwartał 2012

TEL. 501 122 424

539.000 ZŁ

MARSZOWIEC, GM. ZIELONKI
Pow. 208 m2. Prestiżowa lokalizacja w starej części Marszowca

Dwustanowiskowy garaż. Wysoka jakość materiałów
TEL. 503 116 015                                     785 000 ZŁ

INWESTYCJA ROZPOCZĘTA!

WIDOK NA 
PANORAMĘ 
KRAKOWA 

I TATR







Kontakt: 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie lokal biurowy zlokalizowany w ścisłym 
centrum Katowic, położony na pierwszym piętrze w pięknie odrestaurowanej trzypiętrowej 
kamienicy.

Składa się m.in. z czterech dużych pomieszczeń biurowych ozdobionych sztukaterią (w jednym 
z pomieszczeń znajduje się piękny, zdobiony piec kaflowy), aneksu kuchennego, dwóch łazienek 
oraz dwóch balkonów.

Lokal jest po generalnym remoncie, z nowymi instalacjami, nową podłogą o najwyższej klasie 
odporności na ścieralność. W lokalu zostały położone nowe gładzie ścienne. Ogrzewanie 
centralne miejskie. Dodatkowo lokal wyposażony w klima�zacje oraz ogrzewanie podłogowe. 
Na podwórzu można parkować samochód.

Lokal usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Katowickiego. Idealny pod kancelarię 
prawną lub firmę, która szuka lokalu na siedzibę, pracownię lub działalność gospodarczą.

Jedyny taki lokal 
                      w Katowicach





WWW.OBIEKT.COM

WWW.OBIEKT.COM

WYBRANE OFERTY - SZCZEGÓLNIE POLECAMY!

„Obiekt” Nieruchomości
31-542 Kraków, ul. Mogilska 15b/5

tel. 12-418-89-70, 12-417-11-60; e-mail: biuro@obiekt.com
kom. 605-572-355; 692-426-865; 886-253-372; 506-952-164

KUPUJ BEZPIECZNIE  
NA RYNKU WTÓRNYM

„Obiekt” Nieruchomo�ci 
31-542 Kraków, ul. Mogilska 15b/5 

tel. 12-418-89-70, 12-417-11-60; e-mail: biuro@obiekt.com 
kom. 605-572-355; 692-426-865; 886-253-372; 506-952-164 

KUPUJ BEZPIECZNIE  
NA RYNKU WTÓRNYM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P aszów, ul. My liwska 

2-pok. 54m2, I/IV, 339.000 z� 

 
      Pr dnik Czerwony, Rozrywka 

4-pok. 78m2, II/X, 415.000z� 

POLECAMY!!! 
2-pokojowe 

ul. Reduta, 47m2, 336.000z� 
os. O wiecenia, 50m2, 350.000 z� 
ul. Ostatnia, 49m2, 370.000z� 
ul. Balicka, 55m2, 395.000z� 
ul. Czarnogórska, 50m2, 278.000z� 
ul. witezianki, 34m2, , 270.000z�,  
ul. Bociana, 50m2, 377.000z� 

WYBRANE OFERTY -  SZCZEGÓLNIE POLECAMY! 

OKAZJA!!! 2-pokojowe w atrakcyjnej cenie. 

 
 

Nowa Huta, os. Na Wzgórzach 
2-pok. 52 m2, III/IV, 265.000z  

 
Krowodrza, ul. Augustynka 

Wichury 
2-pok. 54m2, II/III, 399.000z� 

 
P aszów, ul. Turka 

3-pok. 67m2, II/II, 428.000z� 

 
Kurdwanów, ul. Turniejowa 
2-pok. 33m2,0/IV, 230.000z� 

POLECAMY!!! 
3-pokojowe 

ul.Modrzewskiego, 64m2,465.000z�
ul. Konecznego, 63m2, 480.000z� 
ul. Lubostro , 57m2, 420.000z� 
ul. Solskiego, 70m2, 489.000z� 
ul. Kwartowa, 67m2, 399.000z� 
ul. Pszona, 64,5m2, 485.000z� 
ul. O wiecenia, 72m2, 475.000z� 
 

 

 
OBZÓW, Galla 

2-pok 52 5m2 I/IV 480 000z�

 
Nowa Huta, os. Willowe 

2-pok. 50m2, II/II, 270.000z� 

 
Nowa Huta, os. Urocze 

2-pok. 50m2, III/IV, 285.000z�

 
 

KROWODRZA, Wójtowska 
2-pok. 36m2, 289.000z� 

POLECAMY!!! 2-pokojowe kilkuletnie 
w atrakcyjnej cenie. 

 

 
Olsza, ul. Ostatnia 

2-pok. 52m2, IX/XV, 389.000z

WWW.OBIEKT.COM

WWW.OBIEKT.COM

 
Olsza, Ostatnia 

3-pok. 72m2, XIV/XIV, 468.000z� 

Grzegórzki,  ul. Fiołkowa
3-pok. 70 m2, 0/VII, 510.000 zł

DZIAŁKA BUDOWLANO – ROLNA

  

KRAKÓW – KOŚCIELNIKI
POWIERZCHNIA: 1HA, CENA: 280.000 ZŁ

aktualny miejscowy plan  
zagospodarowania przestrzennego

Łobzów, Al. Słowackiego
3-pok. 65 m2, III/VI, 590.000 zł

Mistrzejowice, os. Oświecenia
3-pok. 65 m2, 0/IV, 300.000 zł

POLECAMY!!! 3-pokojowe
ul. Turka, 54 m2, 325.000 zł
ul.Modrzewskiego, 64 m2,465.000 zł
ul. Konecznego, 63 m2, 460.000 zł
ul. Lubostroń, 57m2, 420.000zł
ul. Heila, 60 m2, 349.000 zł
ul.  Kuźnicy Kołłątajowskiej, 57 m2, 

355.000 zł
ul. Kraszewskiego,46 m2, 299.000 zł 

Płaszów, ul. Turka
3-pok. 54 m2, III/IIII, 325.000 zł

Grzegórzki, Al. Pokoju
3-pok. 65 m2, VI/VII, 533.000 zł

OLSZA, ul. Bosaków
2-pok. 44 m2, IV/VIII, 285.000 zł

Olsza, Miechowity
2-pok. 53 m2, II/IV, 339.000 zł

POLECAMY!!! 2-pokojowe
ul. Włodkowica, 35 m2, 235.000 zł
ul. Świtezianki, 34 m2, 270.000 zł
ul. Półkole, 38 m2, 289.000 zł
ul. Miechowity, 53 m2, 348.000 zł
ul. Białoprądnicka, 56 m2, 359.000 zł
ul. Reduta, 47 m2, 336.000 zł
ul. Modrzewskiego,47 m2,370.000 zł

KROWODRZA, Konecznego
3-pok., 63 m2, I/IV, 460.000 zł

Prądnik Biały,  
ul. Białoprądnicka

2-pok. 56 m2,II/IV, 359.000 zł

GÓRKA NARODOWA, 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

3-pok., 71 m2, parter/III, 440.000 zł

Stare Miasto, ul. Cieszyńska
2-pok. 69 m2, II/IV, 599.000 zł 
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TWOJE MIESZKANIE W CENTRUM KRAKOWABARDZO DOBRA LOKALIZACJA 
al. Słowackiego 6 (10 min od Rynku Głównego)

Na sprzedaż lokale 2- 3-pokojowe, 
wykończone w stanie deweloperskim.
Zrewitalizowana kamienica z windą.
Ostatnie mieszkania  
powierzchnie 55 m2 oraz 90 m2 

Cena 7500 zł/m2
Sprawdź nas – zamieszkaj na próbę 
Wynajmij i zdecyduj o zakupie

TEL. 509 947 387, 61 822 40 62    VZINWESTYCJE@WP.PL    WWW.VZINWESTYCJE.PL



 DOM W MICHAŁOWICACH Z BASENEM I SAUNĄ!!! 
Wysoki standard wykończenia, 5 pokoi, pow. 220 m2, 2008 rok,  

działka zagospodarowana 10,14 a, 2 garaże. Dodatkowo domek letniskowy 
o pow. 50 m2 (idealny na działalność).  1 020 000 zł do negocjacji

 SALWATOR UL. FAŁATA 
1 pok., 35 m2, mieszkanie  
po generalnym remoncie 
270 000 zł do negocjacji 

 UL. BIAŁOPRĄDNICKA 
2 pok., 42 m2, duży balkon,  

II/II, 2001 rok
270 000 zł

 OS. PODWAWELSKIE  
 UL. KOMANDOSÓW 

2 pok., 34 m2, I/IV, stan dobry
270 000 zł do negocjacji

 BRZOSKWINIA,  
 GMINA ZABIERZÓW 

widokowa działka budowlana, 
uzbrojona, 23,4 a

198 000 zł do negocjacji

 UL. ŁOKIETKA  
 �PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ� 
Lokal mieszkalno-biurowy  

o pow. 76 m2, II-poziomowy,  
po generalnym remoncie, 4 pokoje, 

balkon. 436 000 zł

 UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO,  
 GRZEGÓRZKI 

3 pok., 77 m2, 0/II,  
stan dobry

390 000 zł do negocjacji

DOM EXPERT�NIERUCHOMOŚCI Alicja Białas lic. 8159
ul. Królowej Jadwigi 128A, 30-212 Kraków

www.domexpert.gratka.pl
Tel/fax: 12 637 47 84, kom. 608-257-518

  OKAZJA!!!!

(obecnie w budynku prowadzona jest restauracja), położony w centrum Krzeszowic (powiat krakowski) przy dro-
dze krajowej 79 Kraków - Katowice, o pow. 533,71 m2 wraz działką (prawo wieczystego użytkowania gruntu) 
o powierzchni 2143 m2. 

Na poziomie parteru mieszczą się 2 sale konsumpcyjne wraz z sanitariatami oraz kuchnia z zapleczem so-
cjalnym. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Na poziomie tym znajdują się pomieszczenia magazynowe 
kuchenne oraz kotłownia olejowa. Poziom 
poddasza obejmują 3 pokoje gościnne 
w tym 2 z łazienkami, sala klubowa oraz 
pomieszczenie wentylatorni. Wyposaże-
nie budynku w cenie. Media: woda i ka-
nalizacja gminna, prąd. Budynek oddany 
do użytkowania w 2007 roku. Działka 
zagospodarowana, podjazd i parking wy-
brukowany (17 miejsc).

Więcej szczegółów pod numerem telefonu  
604 128 208

Oferty prosimy kierować na adres e-mail: 
biuro@prefa.pl lub adres do korespondencji: 
Prefa Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 53 a, 32-065 

Krzeszowice, do dnia 25.11.2011 roku

SPRZEDAM BUDYNEK PRZYSTOSOWANY  
DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEJ 



Agencja Nieruchomości DELEGAT  |  Licencja zawodowa nr 3365
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków

Tel./fax. 12/ 631 97 35,12/ 631 97 36
e-mail: biuro@delegat.net.pl, www.delegat.gratka.pl

RYDYGIERA 
32 m2, 1-pokojowe, TBS, 

umeblowane i wyposażone, 
I piętro, balkon.  

Cena 95 000 PLN 

BUJAKA. 54 m2, TBS, 
piękne, 2 osobne pokoje, 

jasna kuchnia, balkon, 
I  piętro, cegła, 2002 r. 

SUPER CENA 150 000 PLN 

HALSZKI 
49 m2, 2-pokojowe, TBS, 

osobna, umeblowana, 
jasna kuchnia, I piętro, 

balkon. Cena 120 000 PLN 

RADZIKOWSKIEGO 
52 m2, 2 pokoje, 2 balkony, 

budynek ogrodzony,  
cegła 2000 r., II piętro  
Cena 380 000 PLN 

SŁOMCZYŃSKIEGO 
42,8 m2, 2 pokoje, balkon, 

osobna, jasna kuchnia, 
pięknie wykończone i 

umeblowane, 2002 r., I piętro. 
Cena 300 000 PLN

CEGIELNIANA 
63 m2, 3 pokoje, osobna, 

jasna kuchnia, balkon,  
V piętro.  

Cena 330 000 PLN 

BARTLA  
80/59 m2, 4-pokojowe, 

TBS, pięknie umeblowane 
i wykończone, III piętro. 

Cena 150 000 PLN 

OK. GDOWA 
Pięknie położony dom  

o pow. 140 m2 z lat 90-tych,  
4 pokoje, możliwość adaptacji 

poddasza, działka 9 a.  
Dojazd do Krakowa ok. 30 min.  

Cena: 380 000 PLN

OK. WAWRZEŃCZYC
 dom wolnostojący z lat 
70-tych, po remoncie, 
do wejścia, 157 m2, 

działka 21 a ogrodzona, 
zagospodarowana.  
Cena 349 000 PLN 

WILEŃSKA 
28,5 m2, 2 pokoje,  
okna PCV, parkiety,  

blok 1976 r., V piętro,  
Cena 179 000 PLN 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/500-009-756

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  DOMY NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/604-962-376

ul. Królewska 7, 30-045 Kraków
tel./fax + 48 12 634 51 09

kom. 513 957 634

wgn@wgn.krakow.pl
www.wgn.krakow.pl

W samym Centrum Krakowa,  

 
 

APARTAMENTY 
od 40,04 m2 do 128,25 m2

KRAKÓW, OK. ZABIERZOWA,  KRAKÓW, OK. UL. TYNIECKIEJ,  KRAKÓW,  



MIESZKANIA
RADZIKOWSKIEGO – 70 m2, 3 pok., III p., 2 balkony, 1.600 zł/m-c + czynsz + media 
RADZIKOWSKIEGO – 105 m2, 3 pok., III p., loggia, 2.200 zł/m-c + czynsz + media
ZAKĄTEK – 131 m2, 5 pokoi, III p., 2 tarasy, GARAŻ, 3.100 zł/m-c + czynsz + media

DOMY – WYNAJEM
BOREK FAŁĘCKI – 140 m2, 4 pok., dz. 6 ar, ogród, 3.300 zł/m-c 
BIAŁY PRĄDNIK – 212 m2, dz. 3,5 ar, szeregowy, 6 pokoi, garaż, ogródek, 4.100 zł/m-c
28 LIPCA – 250 m2, wolnostojący, dz. 6.8 ar, 5 pokoi, garaż, ogród, 5.500 zł/m-c

DOMY – SPRZEDAŻ 
MASZKÓW za Michałowicami, 16 km od Krakowa – 333 m2, wolnostojący, dz. 30 ar  
ogrodzona, wysoki standard, 2009 r; parter: salon, kuchnia, 3 pok., łaz., garderoba;  
I p.: 3 pok., łaz., garderoba, strych; duży garaż, podpiwniczony, 1.150.000 zł
BIAŁY PRĄDNIK – 212 m2, szeregowy, dz. 3.5 ar, 6 pok., garaż, ogródek, 1997 r.,970.000 zł
BIAŁY PRĄDNIK – 250 m2, szeregowy, dz. 3 ar, 6 pok., ogródek, 2000 r., 1.480.000 zł
28 LIPCA – 250 m2, wolnostojący, dz. 6.8 ar, 5 pokoi, garaż, 2002 r., 2.3 mln zł
28 LIPCA – 320 m2, wolnostojący, dz. 6.2 ar, 7 pokoi, garaż, 1992 r., 1.6 mln zł
GIEBUŁTÓW – 260 m2, wolnostojący, dz. 12 ar, ogród, 6 pok., garaż, 1997 r., 850.000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE
os. OFICERSKIE, Prażmowskiego – 3,2 ar, WZ na 330 m2 + 3 garaże, 600.000 zł
RADZIKOWSKIEGO – 60 ar, WZ na 5.500 PUM

os. ZŁOCIEŃ – 27 m2, II p., jasna kuchnia, 153.000 zł
al. POKOJU – 32 m2, VI p., jasna kuchnia, balkon, 235.000 zł

POMORSKA – 59 m2, I p., balkon, hip., 547.000 zł
LUBELSKA – 68 m2, II p., balkon, 545.000 zł
KOLETEK – 76 m2, III p., widok na Wawel i ogrody, hip., 830.000 zł

3 pokojowe
PACHOŃSKIEGO – 58 m2, V/X p., loggia, 380.000 zł
WILEŃSKA – 62 m2, parter, duży ogródek, 425.000 zł
RYDLA – 65 m2, wys. parter, hip., 650.000 zł + garaż
MORELOWA – 87 m2, I p., WINDA, GARAŻ, balkon, 1.079.000 zł
os. OFICERSKIE – 90 m2, I p., loggia, garaż, hip., 600.000 zł
RADZIKOWSKIEGO – 105 m2, 3-4 pok., III p., loggia, 7.300 zł/m2

LEA - 98 m2, I p., 2 balkony, hip., 770.000 zł

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

Licencja nr 191  

BIURO  
NIERUCHOMOŚCI

Kraków,ul. Mikołajska 26/2 
tel. 12-421-92-99

office@gruszecka.com.pl 
www.gruszecka.com.pl

Time and  
 Progress



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



RUDAWA GM. ZABIERZÓW duży dom ( rezyden-
cja) o oryginalnej architekturze z pięknie zaprojek-
towanym ogrodem i własnym stawem. Pow. domu 
ok. 300 m2, pow. działki 28 a, 1 790 000 zł, of.1577
GROŃ GM. BUKOWINA TATRZAŃSKA dom 
o pow. ok. 350 m2, działka o pow. 31,59 a, moż-
liwość budowy kolejnego budynku, 1 650 000 zł, 
of.1578
SKOTNIKI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
– segment w zabudowie szeregowej o pow. całk. 
219 m2, stan techniczny – do wykończenia, rok 
budowy 1996, działka w użytkowaniu wieczy-
stym o pow. 202 m2, 485 000 zł, of.1560
JERZMANOWICE nowy, oddany do użytko-
wania dom o pow. całk. 256 m2 , częściowo wy-
kończony (łazienka, panele), działka 8 a, nieogro-
dzona, ogród do zagospodarowania, 730 000zł, 
of.1541
RUCZAJ UL. NORMANDZKA segment w za-
budowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 roku, 
działka 280 m2, 1 285 000zł, of.1515

UL. KUJAWSKA garsoniera o pow. 16,18 m2, bal-
kon, V/V (bez windy), 156 000 zł, of.1574
UL. WYBICKIEGO 55,04 m2, dwa pokoje z jasną 
kuchnia, III/X, 399 000 zł, of.1583
UL. RUSZNIKARSKA 55,60m2, dwa pokoje, 
IV piętro w VI –piętrowym bloku ( bez windy), 
425 000 zł, of.1589
UL. DŁUGA mieszkanie na poddaszu z antreso-
lą o pow. całk. 60,83 m2, IV piętro z windą, ka-
mienica po remoncie kapitalnym, m mieszkanie 
sprzedawane z całym wyposażeniem, 385 000 zł, 
of.1588
UL. REJ. ŚW. ŁAZARZA 71,17 m2, II pokoje, wy-
soki parter w kamienicy, 520 000 zł, of.1579
UL. CHOPINA 91 m2, dwa pokoje z dużą kuch-
nią położone na wysokim parterze w zadbanej 
kamienicy z lat 30-tych XX w., własność – udział, 
590 000 zł

OLSZA UL. MŁYŃSKA BOCZNA umeblowana 
garsoniera o pow. 23,80 m2, III/IV, 900 zł + pozostałe 
opłaty, of.1559
UL. JÓZEFITÓW 80 m2, dwa pokoje z dużą kuch-
nią, kuchnia umeblowana i wyposażona, mieszka-
nie po remoncie, ogrzewanie własne gazowe, II pię-
tro w kamienicy, 1900 zł + pozostałe opłaty, of.1586
UL. JÓZEFITÓW dwupokojowe mieszkanie o pow. 
87 m2, mieszkanie po remoncie, kuchnia umeblo-
wana i wyposażona, ogrzewanie własne gazowe, 
2000 zł + pozostałe opłaty, of. 1585
UL. KADECKA (rej. Królewskiej) – mieszkanie 
dwupoziomowe o pow. 131 m2, ogrzewanie własne 
gazowe, mieszkanie nieumeblowane, 3000 zł + po-
zostałe opłaty
UL. KOCHANOWSKIEGO 135 m2, trzy sypialnie, 
salon, kuchnia, 2 łazienki, mieszkanie umeblowane, 
4000 zł + pozostałe opłaty

UL. DŁUGA 77 m2, I piętro, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, alarm, ogrzewanie własne gazowe, 2600 zł + 
VAT 23% + pozostałe opłaty of.1355
UL. KRÓLEWSKA 79 m2, II piętro z windą, trzy, samo-
dzielne pokoje, duży hol, 2400 zł (nie ma VAT-u) + media
UL. JÓZEFITÓW 85 m2, parter w reprezentacyjnej ka-
mienicy, lokal po remoncie, alarm, kamery, ogrzewanie 
własne gazowe, 3600 zł + VAT 23% + media, of.1584
UL. KADECKA (rej. Królewskiej) dwupoziomowy lo-
kal o pow. 131 m2, I i II p., 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, 
ogrzewanie własne gazowe, 3000 zł + pozostałe opłaty
UL. CZAPIŃSKIEGO (rej. ul. Lea) lokal biurowy na 
I piętrze o pow. 134 m2, reprezentacyjny budynek, 
ochrona 24 h, 5500 zł + VAT 23% + pozostałe opłaty
UL. KOCHANOWSKIEGO lokal na II p. o pow. 
135 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, 4000 zł + VAT 
23% + pozostałe opłaty
PODGÓRZE-DĘBNIKI UL. SKOTNICKA reprezen-
tacyjny lokal biurowy o pow. 213,09 m2 położony przy 
południowej obwodnicy miasta, I p., 10 650 zł +VAT 23% 
+ opłata eksploatacyjna 2,50 zł/m2  + VAT 23%, of.1587

UL. WYBICKIEGO  dwupokojowe mieszkanie z jasną kuchnią o pow. 55,04 m2, duża loggia, mieszkanie 
położone na III piętrze w bloku X-piętrowym, blok z 1990 roku, ogrzewanie centralne miejskie, własność 
spółdzielcza, przynależna piwnica, cena: 399 000 zł, of.1583
ŚRÓDMIEŚCIE REJ UL. ŚW. ŁAZARZA dwupokojowe mieszkanie o pow. 71,17 m2, położone na wy-
sokim parterze w zadbanej kamienicy z lat 30-tych XX w., wysokość pomieszczeń 3,05 m, przynależna 
piwnica o pow. 10,21 m2, własność hipoteczna, mieszkanie idealne dla kancelarii, biura lub gabinetu, 
520 000 zł, of.1579
BRONOWICE UL. TETMAJERA – rozpoczęta budowa kameralnego budynku, w którym będą łącznie 4 
mieszkania: dwa mieszkania na parterze po ok. 37 m2 + dwa mieszkania dwupoziomowe ( I piętro + pod-
dasze) po ok. 76 m2 p. użytk., możliwość kupna poszczególnych lokali mieszkalnych lub całego budynku
MYDLNIKI REJ. ŁUPASZKI inwestycyjna działka o pow. 33,52 a,wymiary działki: szer. 22 m x  dł.152 m, 
działka położona jest w terenie objętym opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego pn.: „II 
Kampus AGH” zgodnie z którym działka będzie przeznaczona pod usługi (symbol UP), 690 000 zł, of.1564

GŁOGOCZÓW GM. MYŚLENICE działka przy 
„zakopiance”, bardzo dobrze widoczna z drogi, 
pow. 43,76 a, wymiary: szer. 52 m x dł.82 m, teren 
objęty MPZP, dojazd drogą asfaltową, media: gaz, 
prąd, woda znajdują się bezpośrednio przy grani-
cy działki, 950 000 zł, of.1582
MYDLNIKI REJ. ŁUPASZKI działka o pow. 
33,52 a, w opracowywanym planie zagospodaro-
wania przestrzennego przeznaczona pod usługi 
(UP), 690 000 zł, of.1564
KOBYLANY GM. ZABIERZÓW budowlana 
działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 
w otoczeniu lasu, wymiary ok.48 x 42 m, na dział-
ce stary sad, dojazd drogą asfaltową, a ostatnie 
150 m drogą utwardzoną, 500 000 zł, of.1548
SIEDLEC GM. KRZESZOWICE działka o łącz-
nej pow. 57 a obejmująca trzy wydzielone geode-
zyjnie działki przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne, dojazd drogą asfaltową z dwóch 
stron , wystawa południowa, media w drodze, 
18 500 zł/a, of.1517
RUDAWA GM. ZABIERZÓW dwie działki 
o pow. 11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowo-usłu-
gowe, 160 000 zł (za jedną działkę), of.1513
MASŁOMIĄCA GM. MICHAŁOWICE wido-
kowa działka budowlana o pow. ok. 28 a, szer. 
30 m, dł. 100 m, w otoczeniu nowe domy, teren 
objęty planem zagospodarowania przestrzenne-
go, 545 000 zł, of.1493

KRAKÓW REJ. KAPELANKI cztery działki 
o łącznej powierzchni 3209 m2 objęte MPZP zgod-
nie z którym działki w większości leżą w terenach 
usług komercyjnych (2UCz), 2 800 000 zł, of.1568
OKOLICE TARNOWA nieruchomość gruntowa 
o łącznej powierzchni 12 ha, z czego 3,8 ha jest 
ogrodzone. Na ogrodzonej części są m.in.: wyre-
montowany dom z apartamentem 120 m2, domek 
gościnny, stodoła, zarybione jezioro (pow. ok. 
1,8 ha). Możliwość przeznaczenia nieruchomości 
na cele mieszkalne jak i usługowe np.: stadnina 
koni, ośrodek rekreacyjny, pensjonat itp. Cena: 
1 300 000 zł, of.1570
ZAKOPANE CENTRUM (7 minut od Krupówek) 
kamieniczka o powierzchni całkowitej 398 m2, 
działka 16,64 a, cena 1 500 000 zł,of.1573
GROŃ GM. BUKOWINA TATRZAŃSKA dom 
o pow. ok. 350 m2 z pokojami gościnnymi, dział-
ka o pow. 31,59 a, możliwość budowy kolejnego 
budynku, 1 650 000 zł, of.1578
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY położony 
w woj. małopolskim, ok. 35 km od Krakowa; 
dwór z przełomu XVII i XVIII wieku całkowicie 
do odbudowy, park o pow. ok. 3 ha, nierucho-
mość wpisana w rejestr zabytków, cena 9 mln zł
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY położony 
w Krakowie – Swoszowicach, działka o pow. 
1,4287 ha zabudowana dworkiem mieszkalnym 
o pow. całk. 200 m2, cena 6 300 000 zł
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Czekamy na Wasze opinie: redakcja@krn.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

Bochnia, ul. Oracka

65,7 m2, I p./II p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią. Loggia 9,5 m2 (możliwość 

zabudowania – powstaje wówczas trzeci pokój), garaż i piwnica.

Cena 280.000 zł

Tel. 601-096-667, e-mail: jk5704@o2.pl

Kraków

24,5 m2, V p. z windą, garsoniera, umeblowany aneks, duży pokój, nowe okna i panele 

podłogowe, łazienka do remontu.

Cena 140.000 zł

Tel. 603-266-585 (po godz. 16.00)

Kraków, ul. Białoprądnicka

60 m2, 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym (w kuchni meble na wymiar, sprzęt 

AGD).W przedpokoju oraz w sypialni szafy w zabudowie oraz mały schowek. Osiedle 

strzeżone, w pobliżu tereny zielone oraz korty tenisowe.

Cena 420.000 zł

Tel. 601-51-38-37, e-mail: kingaflo@vp.pl

Kraków, ul. Bobrowskiego

48 m2, po remoncie.

Cena 1400 zł

Tel. 601-407-320

Kraków, os. Bohaterów Września

33,9 m2,X p./X p., dwupokojowe (jeden przechodni) z wyposażeniem, gotowe do 

zamieszkania. Wspaniały widok na panoramę Krakowa i Tatr, ekspozycja okien w kie-

runku południowym.

Cena 201.000 zł

Tel. 605-110-354, e-mail: vpolo@o2.pl

Kraków, ul. Bujwida

51 m2, I p. w wyremontowanej kamienicy. Apartament jednopokojowy (z opcją prze-

robienia na dwupokojowe), blisko klinik Collegium Medicum UJ, przynależna piwnica. 

Spokojna okolica niedaleko od centrum miasta.

Cena 388.000 zł

Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com 

Kraków, ul. Chełmońskiego

100 m2, atrakcyjne mieszkanie 3-poziomowe w typie penthouse’u. Doskonałe 

jako mieszkanie rodzinne lub jako inwestycja pod wynajem. Mieszkanie oddane 

do użytku w 2005 roku, w doskonałym stanie, wykonane i wykończone w oparciu 

o zindywidualizowany projekt. Do mieszkania należą ponadto: komórka lokatorska 

i miejsce parkingowe (własność notarialna). W otoczeniu niska zabudowa oraz 

tereny rekreacyjne.

Cena 665.000 zł

Tel. 660-262-888, e-mail: anl@gazeta.pl

Krakow, ul. Cieszyńska

80 m2, piękne, jasne, przestrzenne i słoneczne mieszkanie dwupokojowe z oddzielną 

kuchnio-jadalnią w kamienicy. Po generalnym remoncie, ze wszelkimi nowymi in-

stalacjami i wyposażeniem AGD. Piec dwufunkcyjny z etażowym ogrzewaniem daje 

pełną niezależność.

Cena 620.000 zł

Tel. 602-755-904, e-mail: sepo@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Dobrego Pasterza

48 m2, parter/III p., salon otwarty na kuchnię, sypialnia balkon (14 m2). Wszystkie 

okna wychodzą na ogród. Mieszkanie z garażem.

Cena 399.000 zł

Tel. 691-546-220

Kraków, ul. Dywizjonu 303

28,2 m2, jednopokojowe, z jasną kuchnią. Świetna lokalizacja, w pobliżu liczne hi-

permarkety, szkoły, poczty, przychodnie. Blok tuż przy Parku Skalskiego, z bezprze-

wodowym internetem. Dojazd do Rynku Gł. 10 min. W klatce dwie windy, na każdym 

piętrze suszarnie. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 170.000 zł

Tel. 507-151-037, e-mail: mondelaj@buziaczek.pl

Kraków, ul. Jerzmanowskiego

43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią i przynależną 

piwnicą. W pobliżu: szkoła, sklepy, plac targowy, przychodnia, kościół, przed blokiem 

plac zabaw, dużo zieleni.

Cena 239.000 zł

Tel. 501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska

Stare Podgórze, 30 m2, dwupokojowe, po generalnym i kompleksowym remoncie. 

Nowe: okna, podłogi, flizy, terakota, instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, 

elektryczne itd. Ogrzewanie c.o. indywidualne gazowe (piec dwufunkcyjny). Mieszkanie 

idealnie nadaje się pod inwestycja na wynajem.

Cena 210.000 zł

Tel. 503-011-011, e-mail: kamil.777@wp.pl

Kraków, ul. Kobierzyńska

69 m2, trzypokojowe mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Oddzielna 

widna kuchnia z jadalnią, duży 20 m2 salon z balkonem z wystawą południową, sy-

pialnia o pow. 13 m2 oraz pokój 15 m2. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska 

znajdująca się na parterze. Na terenie osiedla dostępny jest plac zabaw dla dzieci  

oraz grill.

Cena 529.000 zł

Tel. 531-370-724, e-mail: m.stalmach@interia.pl

Kraków, ul. Kordiana

Kurdwanów, 50 m2 (pow. całkowita 98 m2). Mieszkanie składa się z dużej jasnej kuchni 

połączonej z jadalnią, łazienki, salonu, sypialni i pokoju. Na podłogach flizy i drewno. 

Indywidualny system ogrzewania – nowy piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania. Niski czynsz – naliczany od powierzchni użytkowej.

Cena 360.000 zł

Tel. 530-775-118, e-mail: anetkost@yahoo.com

Kraków, Kozłówek

38 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, kompletnie umeblowane.

Cena 259.000 zł

Tel. 668-645-896 

 e-mail: azwalinska@yahoo.com



Kraków, ul. Kraszewskiego

Salwator, 40 m2, nowe, wykończone, urządzone mieszkanie w nowym budynku z ci-

chobieżną windą.

Cena 400.000 zł

Tel. 512-513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Łokietka

58 m2, I p., komfortowe mieszkanie w bloku z 2006 r. Jasna ekspozycja południowa-

zachodnia. Na podłogach deska barlinecka, kuchnia i łazienka wykończone w wysokim 

standardzie. W cenie miejsce parkingowe.

Cena 410.000 zł

Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Marchołta

Śródmieście, 51,1 m2, VI p., dwupokojowe, w stanie deweloperskim. Zlokalizowane 

w pobliżu Parku Wodnego, Multikina, CH Krokus oraz OBI. Dostępne od zaraz. Miejsce 

postojowe na ogrodzonym terenie w cenie 5000 zł

Cena 339.000 zł

Tel. 691-408-885, e-mail: aogarek@gmail.com

Kraków, ul. Miłkowskiego

80 m2, dwupoziomowe.

Cena 490.000 zł

Tel. 514-447-742

Kraków, os. Na Stoku

dwupokojowe.

Cena 239.000 zł

Tel. 602-620-093

Kraków, ul. Nowosądecka

60 m2, II p./VII p., trzypokojowe w bloku z 2001 r. Pokój dzienny wraz z aneksem 

kuchennym ok. 28 m2, 2 pokoje po 9 m2, przedpokój oraz duża i przestronna łazienka. 

W przedpokoju znajdują się dwie szafy zabudowane z lustrzanymi drzwiami frontowymi 

firmy Komandor. Przed blokiem parking strzeżony z wjazdem przez bramę sterowaną 

pilotem, teren ogrodzony.

Cena 395.000 zł

Tel. 531-367-237, e-mail: tbd@o2.pl

Kraków, ul. Okulickiego

46,4 m2, III p., stan deweloperski, balkon, ekspozycja pn-pd. W bloku jest winda, 

w okolicy liczne sklepy i punkty usługowe oraz MPK.

Cena 251.000 zł

Tel. 607-733-285

Kraków, Olsza II

38 m2, dwupokojowe z jasną kuchnią, loggią i piwnicą. Nowe okna PCV, ekspozycja wsch.

-zach. Spokojna okolica, idealna lokalizacja dla studentów (blisko kilka uczelni).

Cena do uzgodnienia

Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Radzikowskiego

58 m2, IV p./V p., trzypokojowe. Mieszkanie w stanie deweloperskim na nowym, 

pięknym osiedlu. Dobry dojazd. Odbiór mieszkania – grudzień 2011, sprzedaż na 

zasadzie cesji.

Cena 365.000 zł (miejsce postojowe 30.000 zł)

Tel. 503-588-377, e-mail: flat.krakow@gmail.com

Kraków, ul. Rusznikarska

60,4 m2, VII p./VII p., dwupokojowe, nowe budownictwo, 2000 r., widokowe. Solidny 

budynek z cegły, doskonała lokalizacja, 2 parki, wolne miejsca parkingowe. Zamienię 

na dwa mniejsze, jedno z dopłatą lub sprzedam. 

Cena 490.000 zł 

Tel. 608-290-667

Kraków, Salwator

70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, suteryny 110 m2 (do częściowego 

remontu).

Cena 1.300.000 zł do negocjacji

Tel. 12-427-15-36, e-mail: bozenka600@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Skarbińskiego

45,6 m2, IX p./X p., jasny salon z aneksem kuchennym, 2 nieprzechodnie pokoje, 

łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone jest nowocześnie, do wejścia po odświe-

żeniu. Na wyposażeniu mieszkania zostają meble kuchenne (solidne, wykonywane na 

wymiar) i lodówka Amica. Blok został ocieplony w 2010 r., w 2011 r. planowane jest 

jego ogrodzenie, a w 2012 – malowanie klatki schodowej.

Cena 368.000 zł

Tel. 535-320-222, e-mail: jacek_roch@interia.pl 

Kraków, ul. Sodowa

69 m2, trzypokojowe z przynależnym ogródkiem, zlokalizowane na zamkniętym 

osiedlu nieopodal kampusu UJ oraz Zakrzówka. Osiedle położone jest w bezpo-

średnim sąsiedztwie łąk i zieleni. Mieszkanie wykończone w stylu nowoczesnym, 

bardzo funkcjonalne i przestrzenne. Kuchnia jest wyposażona w pełne AGD kla-

sy A. Miejsce parkingowe umiejscowione przed ogródkiem w cenie 15.000 zł  

(osobna KW).

Cena 520.000 zł

Tel. 605-416-238, e-mail: kexick@vp.pl 

Kraków, ul. Szablowskiego

77 m2, komfortowy apartament czteropokojowy w budynku „Podkowa Królewska”. 

Łazienka i kuchnia komfortowo wyposażone. Wystawa okien na wschód i zachód 

z przepięknym widokiem na tereny zielone oraz Las Wolski. Możliwość zakupu miej-

sca postojowego dla 2 samochodów w garażu podziemnym wraz z pomieszczeniem 

gospodarczym.

Cena 655.000 zł

Tel. 602-109-315, e-mail: kupiecjan@vp.pl

Kraków, ul. Tatarska

120 m2, ekskluzywny apartament po generalnym remoncie w 2005 r. W cenie pełne 

umeblowanie projektowane indywidualnie.

Cena 972.000 zł

Tel. 512-288-516, e-mail: m.kot@mpictures.pl

Kraków, ul. Wielicka

132 m2, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, WC, przedpokój, kominek, schody. Jasne, prze-

stronne i ustawne mieszkanie dwupoziomowe dla dwóch rodzin lub pod wynajem 

dla studentów. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe z założoną księgą hipoteczną, 

wykończone w wysokim standardzie (w 2001 r.), gotowe do zamieszkania.

Cena 699.000 zł

Tel. 606-953-318, e-mail: stanislaw.lenczowski@interia.pl

Kraków, ul. Wierzyńskiego

41 m2, wysoki parter z tarasem, dwupokojowe z aneksem kuchennym. Budynek 



z 2006 r. na strzeżonym osiedlu. Mieszkanie w pełni wykończone, sprzedawane z całym 

wyposażeniem. Doskonała lokalizacja, dużo zieleni, doskonały dojazd do centrum.

Cena 355.000 zł do negocjacji

Tel. 508-823-669

Tarnów

centrum (górna Lwowska), blok z cegły, 42 m2, dwa pokoje, duża kuchnia, łazienka po 

remoncie. Wszystkie okna na południe, oryginalny parkiet bardzo dobrze utrzymany, 

zestaw kuchenny zostawiam gratis. Samodzielne ogrzewanie gazowe (możliwość 

wpięcia do miejskiej sieci)

Cena 170.000 zł 

Tel. 668-029-047

DOMY

Bochnia

220 m2, działka 5,5 a, spokojna okolica. Możliwość zamiany na mieszkanie w Krakowie. 

Więcej informacji na http://mieszkanie2.blox.pl/html

Cena 620.000 zł

Tel. 603-468-377, e-mail: agatakna@gmail.com

gm. Iwanowice, Poskwitów

rezydencja o pow. 165 m2, działka 23 a, pięknie zagospodarowana.

Cena 770.000 zł

Tel. 609-521-038

ok. Krakowa, Szczyglice

143 m2, działka 0,03 a. Do sprzedania (bezpośrednio) apartament (bliźniak z garażem) 

w stanie deweloperskim. Doskonała lokalizacja.

Cena 670.000 zł

Tel. 691-524-493, e-mail: artursarna@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Jadwigi Majówny

230 m2, działka 5 a, zabudowa bliźniacza, 5 pokoi, salon, kuchnia, 2 łazienki, garderoba, 

kotłownia i garaż. Dom oddany do użytku w 2011 r., posiada wszystkie przyłącza do 

miejskich sieci. W pobliżu znajdują się 2 szkoły, w tym jedna prywatna, przedszkole, 

sklep, kościół, komunikacja miejska (autobus). Z okien piękny widok na Las Wolski, 

wokół dużo terenów zielonych.

Cena 985.000 zł

Tel. 600-504-696, e-mail: starpac123@gmail.com 

Kraków, Podgórze

200 m2, działka 4 a, atrakcyjny, dopracowany w najmniejszych szczegółach dom. W peł-

ni wyposażony i urządzony. Dom został wybudowany pod koniec lat 90., w bieżącym 

roku przeszedł gruntowny remont wnętrza, jest w stanie idealnym.

Cena 1.190.000 zł

Tel. 506-800-366, e-mail: k.wasowicz@interia.eu

ok. Łapanowa, Kamionna

180 m2 z garażem, działka 24,7 a, nowy dom do zamieszkania, wykończony w 80 proc.

Cena 360.000 zł

Tel. 606-388-071

Michałowice-Komora

222 m2, nowy luksusowy dom do zamieszkania (umeblowany) z pięknym, kaskadowym 

ogrodem. W rozliczeniu możliwe mieszkanie.

Cena 850.000 zł

Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

gm. Michałowice-Książniczki

151 m2, działka 8 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. Działka 

widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 560.000 zł

Tel. 601-400-105

gm. Michałowice-Książniczki

168 m2, działka 7,7 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. Działka 

widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 570.000 zł

Tel. 601-400-105

Mogilany

163 m2, działka 28 a, dom jednorodzinny położony na widokowej, prostokątnej, nie-

ogrodzonej, nachylonej w stronę południową działce. Zbudowany w 1993 r. z pustaków, 

podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą trapezową. Parter: wiatrołap, przedpokój, 

dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Poddasze: przedpokój, trzy pokoje i łazienki. Woda 

z własnego ujęcia położonego w lesie na końcu działki. Działka jest zagospodarowana, 

częściowo zadrzewiona. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane z Krakowem.

Cena 435.000 zł

Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl

ok. Mszany Dolnej

250 m2, działka 25 a, położony na szlaku górskim Luboń Wielki. Dom z bali wykonany 

metodą tradycyjną, wysoki standard wykończenia, południowy stok. Dodatkowo domek 

gościnny 50 m2. Media: prąd, woda, gaz.

Cena 1.250.000 zł

Tel. 515-123-816, e-mail: m_promex@wp.pl

Piwniczna-Zdrój

360 m2, działka 10,5 ha, stylowa willa w bliskiej odległości licznych szlaków narciar-

skich, turystycznych, rowerowych i konnych. Wyjątkowy leczniczy i uzdrowiskowy 

mikroklimat. Dom po generalnym remoncie w latach 2007–2008. Przyziemie: letnia 

kuchnia, spiżarnia, dwa pomieszczenia gosp., kotłownia, dwa wyjścia do ogrodu. I p.: 

7 pokoi, kuchnia, łazienka duży holl. II p.: 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami pod 

wynajem, kuchnia, holl, pomieszczenie gosp., dwa balkony.

Cena 690.000 zł do negocjacji

Tel. 503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

ok. Skawiny, Beczyn

30 km od Krakowa, dom z lat 60., murowany. Prąd, woda, gaz, telefon, garaż, stodoła. 

Dom 
w Przybysławicach  

gm. Zielonki 
Powierzchnia użytkowa 195 m kw.,  
3 kondygnacje, działka o pow. 15 a.

Ok. 120 m od przystanku MPK i busów Kraków – 
Skała. Dom posiada 6 pokoi, 2 kuchnie, spiżarkę,  
3 łazienki,  garderobę i garaż o pow. 22 m kw.
Starannie utrzymany, ogrzewanie gazowe 
i kolektory słoneczne, kominek z rozprowadzeniem 
ogrzewania do pokoi. Działka zagospodarowana, 
z drzewami iglastymi, krzewami  ozdobnymi, 
cała trwale ogrodzona, podjazd i podwórko 
wybrukowane.

Informacje pod nr 603 637 609
Kwota 900 tys. do negocjacji.



Działki: 2x25 a budowlane, 1,5 ha rolna, 40 a las.

Cena 430.000 zł

Tel. 517-265-307, e-mail: danusiapiorko@poczta.fm

Sobolów

90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej okolicy. Wokół cisza i zieleń, 

z dala od miejskiego zgiełku. Duża, pięknie zagospodarowana działka, ogrodzona. Dom do 

zamieszkania, wewnątrz częściowo wykończony, ocieplony, z zewnątrz wymaga wykonania ele-

wacji. Parter – duży salon z miejscem na kominek, kuchnia z wyjściem na podwórze, łazienka, 

przedpokój, na poddaszu wolna przestrzeń z przeznaczeniem na dwa pokoje i łazienkę.

Cena 290.000 zł

Tel. 603-683-431, e-mail: maciejmardyla@interia.pl

Soboniowice

82 a, dom z działką w kształcie kwadratu. Działka jest ogrodzona, duża, istnieje 

możliwość wydzielenia kilku działek.

Cena 320.000 zł

Tel. 696-135-701

Soboniowice

120 m2, ogrodzona działka 9 a, sąsiedztwo domów i willi oraz duża działka w kształcie 

kwadratu z WZ i ZT pod budownictwo jednorodzinne, usługi.

Cena 30.000 zł/a

Tel. 696-135-701, 664-198-007

Wadowice

220 m2, nowy dom (bez podłóg) w centrum. Pilnie sprzedam.

Cena 330.000 zł

Tel. 504-567-299

Węgrzce

370 m2, działka 10 a, wolnostojacy, dwurodzinny, 2 kuchnie, 3 łazienki, 9 pokoi, 

garaż, pralnia.

Cena 560.000 zł

Tel. 500-114-235

Wieliczka

ul. Ochota, 150 m2 + 40 m2 poddasze, działka 3 a, zabudowa szeregowa, stan dewe-

loperski, zgoda na użytkowanie.

Cena 530.000 zł

Tel. 504-164-807

Wieliczka

300 m2, działka 15 a, wysoki standard. Dom idealny dla 2 rodzin lub na prowadzenie 

działalności gospodarczej. W domu 2 kuchnie (po jednej na każdym piętrze), eksklu-

zywne łazienki z ogrzewaniem podłogowym, kominek. Z garażu wejście do piwnicy. 

W domu zainstalowany alarm, brama garażowa i wjazd na posesję otwierane na pilota. 

Z tarasu piękny widok na cały Kraków.

Cena 1.950.000 zł

Tel. 602-630-287, e-mail: jolaw75@o2.pl 

Wiśniowa

165 m2, działka 14 a, dom całoroczny, ok. 2 km od centrum. Wykończony parter, pod-

dasze w stanie deweloperskim, dojazd drogą gminną asfaltową. Pięknie położony, wspa-

niałe widoki, tereny rekreacyjne, 10 km do wyciągu narciarskiego w Kasinie Wlk.

Cena 380.000 zł

Tel. 607-697-804, e-mail: szywoj@poczta.onet.pl

Wola Batorska

180 m2, działka 42 a, dom całkowicie wykończony, umeblowany, wysoki standard. Działka 

zagospodarowana (las brzozowy, krzewy, starodrzew) + działka rolna o pow. 38 a.

Cena 680.000 zł do negocjacji.

Tel. 505-067-252

Zabierzów

180 m2, działka 15 a, jednorodzinny w stanie surowym. Parter: duży salon z kuchnią, 

hall, łazienka, sypialnia+ garderoba, pokój gościnny. Poddasze: dwie sypialnie, hall 

i łazienka. Działka zagospodarowana z bardzo ładną zielenią, pięknymi krzewami oraz kil-

kunastoletnimi choinkami. Do budynku doprowadzone są wszystkie media: woda, prąd, 

kanalizacja sanitarna i burzowa oraz telefon. Gaz doprowadzony na teren działki. 

Cena 595.000 zł

Tel. 510-603-117, e-mail: krystyna1020@interia.eu

Zabierzów

188 m2, działka 8 a. Jednorodzinny, wolnostojący, wg projektu „Lubczyk II”. W trak-

cie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej działce, ok. 100 m do przystanku 

komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł

Tel. 601-439-397

ok. Zielonek, Cianowice

180 m2, działka 5,5 a, stan deweloperski. Garaż, salon z kuchnią, 5 pokoi, 2 łazienki.

Cena 550.000 zł

Tel. 502-136-237

gm. Zielonki, Brzozówka

220 m2, działka 44 a, 11 km od Krakowa. Dom wybudowany w 2005 r. + garaż 

wolnostojący.

Cena 1.950.000 zł

Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

DZIAŁKI

Alwernia

działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi Kra-

ków – Oświęcim.

Cena do uzgodnienia

Tel. 12-353-77-69

gm. Bochnia, Nieszkowice Małe

 56 a, budowlana, blisko Raby, atrakcyjna, w sąsiedztwie domów. Media: woda, gaz, 

prąd, kanalizacja. Oddana do wyceny.

Cena 200.000 zł

Tel. 515-608-318

Czernichów

9 a

Cena 81.000 zł

Tel. 518-180-337

SPRZEDAM DOMY
 Gaj ul. Zadziale  Kraków, Sidzina ul. Petrażyckiego

Luksusowa rezydencja w Krakowie (Sidzina)
Tel. 602 75 56 54



Głogoczów

11 a, budowlana, położona prawie na szczycie góry, na przeciwległym zboczu Zako-

pianki. Piękny widok na góry w kier. Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Do działki 

prowadzi utwardzona droga, w której są media.

Cena 140.000 zł

Tel. 603-195-041

Głogoczów

10,5 a (24 m x 44 m), budowlana, widok na góry, niedaleko lasu. Zatwierdzony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na działce woda z wodociągów 

miejskich, prąd (skrzynka), gaz w odległości 50 m. Aktualny plan budowy kanalizacji. 

W bliskiej odległości sklepy spożywcze i restauracje, przy głównej drodze przystanek 

autobusowy.

Cena 150.000 zł

Tel. 602-109-777, e-mail: lukaszbarlowski@wp.pl

gm. Jerzmanowice

Łazy, 10, 20 i 30 a, budowlane. Piękna okolica, widok na Dolinę Będkowską, 150 m 

od lasu.

Cena 10.000 zł/a

Tel. 508-684-802, 12-413-49-46

ok. Krakowa, Szczyglice

9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie media w pobliżu. Dojazd drogą 

asfaltową. Możliwość zamiany na mieszkanie w rejonie ul. Bratysławskiej, Kijowskiej, 

Wrocławskiej.

Cena 390.000 zł

Tel. 601-417-143

Kraków, ul. Astronomów

Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34x200 m, złożona WZ na domki jednorodzinne.

Cena 1.200.000 zł

Tel. 501-249-249, e-mail: rp@jrp.pl

Kraków, ul. Chełmska

30 a, piękna, cicha i wyjątkowa działka widokowa, z ekspozycją południową wschodnią. 

Prawomocne WZ i ZT, przewidujące budowę domu jednorodzinnego wraz z garażem 

(max 400 m2). Możliwy podział pod dwa domy. Wszystkie media w drodze, 6 km do 

centrum oraz 3 km do węzła autostradowego.

Cena 1.300.000 zł

Tel. 698-203-515

Kraków, ul. Dobrego Pasterza

4,6 a z prawomocnym WZ w zakresie usługowo-biurowo-mieszkalna.

Cena 456.000 zł

Tel. 692-434-649, e-mail: saiko01@wp.pl 

Kraków, ul. Głogowiec

20 a, budowlana, posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę 2 domów – 

projekty firmy Archon „Budleje” i „Pinie”. W drodze w trakcie realizacji gaz, woda, 

prąd. Działka widokowa, ogrodzona.

Cena 700.000 zł

Tel. 12-411-28-78, e-mail: gembka@interia.eu

Kraków, ul. Księcia Józefa

7,1 a, budowlana, położona 4 km od Rynku Głównego, z aktualnym WZ na budowę 

domu dwurodzinnego. Pięknie zagospodarowana, płaska, w kształcie prostokąta, 

ogrodzona, uzbrojona (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon). Możliwa zamiana na 

dom, położony do 25 km od centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł

Tel. 780-509-196

Kraków, ul. Myślenicka

Swoszowice, 9,02 a, piękna działka budowlana w otoczeniu zieleni, domów i willi. 

Teren płaski, suchy. Media: gaz, woda, energia elektryczna i linia telefoniczna wzdłuż 

ulicy. Posiada potrójne Warunki Zabudowy. Sklepy, szkoła i przedszkole w odległości 

ok. 600 m.

Cena 270.000 zł do negocjacji

Tel. 787-710-210, e-mail: myslenicka@gazeta.pl 

Kraków, ul. Orla

ok. 15 a z własną drogą. Sprzeda trzech właścicieli bez pośredników.

Cena do uzgodnienia

Tel. 504-023-327, e-mail: kapello@vp.pl

Kraków, Skotniki

87,8 a, inwestycyjna, w pełni uzbrojona. Prawomocna decyzja WZ i decyzja podziału 

na 15 działek budowlanych oraz drogę wewnętrzną. Projekt budowlany z uzgodnionym 

wjazdem. Możliwość realizacji domów w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej.

Cena 3.300.000 zł

Tel. 608-372-004

Kraków, ul. Spacerowa

działki 8,8 a i 6,3 a, budowlane, z pozwoleniem na budowę. Woda, gaz, energia 

elektr., droga asfaltowa

Cena 32.000 zł/a

Tel. 601-400-623

Kraków, Wola Batorska

 31 a, budowlana, media z kanalizacją włącznie, WZ, pozwolenie na budowę.

Cena 120.000 zł

Tel. 510-633-598

Kraków, ul. Żołnierska

7,03 a, budowlana w kształcie prostokąta o wymiarach 21x34 m. Aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego – zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. Działka 

położona bezpośrednio przy gminnej drodze asfaltowej, w której znajduje się pełna 

infrastruktura techniczna (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

Cena 547.000 zł

Tel. 530-824-211, e-mail: iza.czarnecka@polskanet.net 

ok. Krzeszowic, Siedlec

dwie działki widokowe, budowlane po ok. 9 a lub jedna większa 18 a. Teren objęty planem 

zagospodarowania przestrzennego. Media obok działki, udostępnienie do uzgodnienia.

Cena 11.700 zł/a

Tel. 505-621-405

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o.
KUPI lokale użytkowe lub kamienice 

zlokalizowane w centrum miast. 
Kontakt. 665 602 080,  

email: m.bros@helios.biz.pl



ok. Krzeszowic, Tenczynek

34 a przy spokojnej drodze asfaltowej, uzbrojona, malownicza okolica. Działka uzbro-

jona (prąd, woda, kanalizacja).

Cena 10.000 zł/a do negocjacji

Tel. 515-709-145

ok. Michałowic, Maszków

56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), wszystkie media.

Cena 850.000 zł

Tel. 506-262-238, e-mail: ryszard_c@yahoo.com

Mników

8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. Działka na terenie 

ogrodzonym, dojazd droga asfaltową oraz utwardzoną. Media w drodze. Teren cichy, 

w pobliżu las i Dolina Mnikowska oraz oddalony o 5 km zalew w Kryspinowie.

Cena 120.000 zł

Tel. 603-195-041

ok. Morawicy

 4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Witamin-

ka” Balice – Kryspinów. Prąd, woda, WC, domek drewniany, dużo nasadzeń, krzewy 

i drzewa owocowe.

Cena 29.900 zł do negocjacji

Tel. 662-655-036, e-mail: nazgul2010@onet.pl

ok. Myślenic, Stróża

26 a, do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gaz na działce, kształt prostokąta. 

Cena 6500 zł/a 

Tel. 516-471-386

Opatkowice

17,8 a, działka przy ul. Petrażyckiego w kształcie prostokąta o szer. 28 m, w drugiej 

linii zabudowy. Tuż przed nią również działka budowlana o pow. 10,13 ar za kwotę 

253.000 zł. Media w drodze obok działki.

Cena 445.250 zł

Tel. 693-029-284, e-mail: jolanta.koperek@akkop.pl

Piekary

10 a, rolna z WZ i rozpoczętą budową (+ plan domu). Media: podłączony gaz i prąd, 

woda i kanalizacja na działce sąsiedniej. Teren płaski, widok na Bielany. Działka czę-

ściowo ogrodzona i zadrzewiona, dobra komunikacja z Krakowem.

Cena 26.000 zł/a

Tel. 505-396-680, e-mail: agnesmm@poczta.onet.pl

Podstolice

21 a, ok. 15 km od Krakowa na południe. Działka uzbrojona, płaska, przestrzenna, przy nie-

ruchliwej drodze, bez uciążliwego sąsiedztwa. Przystanek MPK kilkaset metrów od działki.

Cena 10.000 zł

Tel. 668-443-756

Przebieczany

2 km od Wieliczki, 2 działki budowlane, uzbrojone, droga asfaltowa, równy teren. 

Spokojna okolica, widok na łąki i las.

Cena: 18.000 zł/a (11 a), 16.000 zł/a (12 a)

Tel. 12-250-75-66

Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa

 7 a, budowlana, media przy działce.

Cena 109.000 zł

Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

ok. Rudawy, Nielepice

 28 a, budowlano-rekreacyjna, 2 km od drogi Kraków – Krzeszowice. Media na działce, 

kanalizacja w trakcie realizacji.

Cena 260.000 zł

Tel. 609-090-139

Skawina

13,5 a, położona w atrakcyjnym pod inwestycje i budowę terenie. Media, bezpośredni 

dojazd od drogi głównej.

Cena 230.000 zł

Tel. 793-585-255, e-mail: homm5@vp.pl

ok. Skawiny, Sidzina

budowlana, 17 a, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a

Tel. 506-349-093

Swoszowice

16,7 a, budowlana o wym. 80 x 20 m, z możliwością podziału na 2 lub 3 działki. Prąd, 

woda, gaz – w drodze. Kanalizacja w budowie.

Cena 500.000 zł

Tel. 601-069-104, e-mail: cezar.nowakowski@gmail.com 

Swoszowice

24 a, budowlana, ogrodzona, kształt kwadratu. Możliwość podziału.

Cena 32.000 zł/a

Tel. 601-555-509

Sygneczów 

36,0 a, budowlana, nachylona w kierunku południowym, uzbrojona w prąd i linię 

telefoniczną. Woda i gaz poza działką w odległości 50 m, dojazd drogą gminną 

utwardzoną.

Cena do negocjacji

Tel. 12-451-87-71 

 e-mail: jeron1982@o2.pl

Trasa na Warszawę

20 km od Krakowa, 80 a, rolno-budowlana, ładnie położona, graniczy z lasem. Możliwość 

podziału, znakomita na zabudowę szeregową lub wolnostojącą.

Cena 250.000 zł

Tel. 506-262-556

Wadowice

87 a, pod handel lub mieszkaniówkę, zjazd z obwodnicy.

Cena 5.300.000 zł

Tel. 794-562-965 

e-mail: kop@op.pl

KREDYTY HIPOTECZNE 
oferty 28 banków, mobilni doradcy kredytowi  

tel. 662 037 778 
www.salwinskigroup.pl/kredyty 



Wieliczka, Mietniów

22 a, w trakcie przekwalifikowania na budowlaną, południowa przy drodze bitej.

Cena 110.000 zł

Tel. 517-471-072

gm. Zabierzów

21 h, rolno-budowlana. Dojazd drogami gminnymi, woda i prąd przy granicy, gaz 

w odległości 100 m.

Cena 5000 zł/a

Tel. 512-244-753, e-mail: dagmat17@wp.pl

gm. Zielonki, Brzozówka

36 a, rolno-siedliskowa, widokowa, stok południowy. Sprzedam lub zamienię na 

mieszkanie. 

Cena 400.000 zł

Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

INNE

Hala handlowo - produkcyjno – usługowa

Wadowice, przy drodze krajowej 52. Hala o pow. 240 m2, 2008 r., działka 15 a.

Cena 1.200.000 zł netto do negocjacji

Tel. 531-700-838, 604-790-088, e-mail: animax13@op.pl

Lokal

Kraków, Bieżanów-Prokocim, 60,5 m2, wys. 300 cm, idealny na biuro, handel, usługi, 

gabinet, zakład fryzjerski.

Cena 199.000 zł

Tel. 601-491-634

Lokal handlowy

frontowy z witryną w ścisłym centrum Zgorzelca, 31 m2 + piwnica 15 m2.

Cena 299.000 zł

Tel. 666-525-927

Pensjonat

Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego remontu. Wydana 

jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz nowy projekt. Po 

remoncie uzyskamy 20 pokoi z łazienkami. Wszystkie media są doprowadzone.

Cena 1.500.000 zł

Tel. 693-029-284 

 e-mail: jola.styl@interia.pl

Słupki ogrodzeniowe

długość 205 cm, średnica 5 cm, stalowe z przekotkami, pokryte farbą antykorozyjną 

– 17 sztuk.

Cena 500 zł

Tel. 600-487-267

ZAMIANA

Dom

gm. Drwina, Grobla, zamienię dom na dwie garsoniery.

Tel. 880-076-266, e-mail: magorzatam08@gmail.com

Mieszkanie

Kraków, 56 m2, 3 pokoje. Zamienię na 2 oddzielne - garsonierę i 2 pokoje z kuchnią

Tel. 503-657-544

Mieszkanie

Kraków, Łagiewniki, jednopokojowe, 33 m2 z garażem 23 m2, blok z 2006 r. Zamienię 

na mieszkanie w Zakopanem, Kościelisku lub okolicy.

Cena do 350.000 zł

Tel. 792-802-110, 12-425-26-35, e-mail: zarembajerzy@gmail.com

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Aleksandry

47 m2, II p., komfortowe mieszkanie wyposażone i umeblowane, nowy blok z windą.

Cena 1300 zł

Tel. 695-270-068, e-mail: akoralik@canpack.eu

Kraków, ul. Białoprądnicka

50 m2, otwarta kuchnia (osobna) i przestronny salon. Na wyposażeniu: pralka, piec elektr., 

lodówka, mikrofala. Nowe budownictwo, mieszkanie jasne, widok z balkonu na sad. Bardzo 

blisko park i Dworek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, restauracja.

Cena 1290 zł

Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Dwernickiego

75 m2, III p., trzypokojowe, ekskluzywne, nowa kamienica z windą. Mieszkanie jest 

stylowo umeblowane i wyposażone. Wymagana kaucja.

Cena 3000 zł + media

Tel. 696-751-244, e-mail: lysko-it@online.no

Kraków, ul. Górników

56 m2, aneks kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, kuchenka, zmywar-

ka), szafy na wymiar z drzwiami rozsuwanymi, wanna narożna, balkon. Na parterze 

piekarnia, cukiernia, sklep. W pobliżu komunikacja miejska, stacja PKP.

Cena 1500 zł + opłaty

Tel. 12-657-90-59, e-mail: dbukowsk@poczta.onet.pl

Kraków, al Kijowska

75 m2, VIII p., trzypokojowe z loggią. Niezależne pokoje, jasna kuchnia, osobno 

łazienka i WC, ładnie umeblowane i w pełni wyposażone w AGD. Zabudowane szafy, 

telewizja kablowa plus internet, miejsca parkingowe na terenie zamkniętym. Umowa 

najmu minimum do czerwca 2012 r. lub dłuższa.

Cena 1150 zł

Tel. 602-755-904, e-mail: jpodoba@interia.pl

CENTRUM HANDLOWE  
ŚWIT W TARNOWIE

do wynajęcia 130 m2 na parterze
(2 wejścia do lokalu)

możliwość wynajęcia piwnicy
tel. 14 68 48 810, 14 68 48 801



Kraków, ul. Kremerowska

56 m2, po kapitalnym remoncie w pełni urządzone. 

Cena 1900 zł + media

Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Krowodrza

54 m2, dwa pokoje z kuchnią otwartą na pokój dzienny. Sypialnia z oknem balkonowym 

i balkonem (ok. 3 m2). Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. Podziemny monitoro-

wany garaż z bramą wjazdową na pilota. Teren monitorowany z całodobową ochroną. 

Ogrzewanie centralne, woda ciepła centralna.

Cena 1800 zł + opłaty

Tel. 664-968-718, e-mail: juwa47@gmail.com

Kraków, ul. Lipska

52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia 3 pokoju. Nowe budownictwo, 

mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w telewizor. Istnieje możliwość podłą-

czenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media

Tel. 515-709-145

Kraków, ul. Mireckiego

Borek Fałęcki, 32,5 m2, parter, pokój z kuchnią i łazienką.

Cena 249.000 zł

Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Kraków, ul. Na Szaniec

41 m2, II p./IV p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią, przedpokojem i łazienką. 

Mieszkanie jest umeblowane, brak jedynie łóżek. Kuchnia w pełni umeblowana, wy-

posażona w kuchenkę i piekarnik oraz lodówkę. Ogrzewanie miejskie. Bardzo dobra 

lokalizacja.

Cena 1750 zł

Tel. 504-058-585, e-mail: slawomir_cichon@interia.pl

Kraków, ul. Piłsudskiego

106 m2, 2 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia, miejsce postojowe, wysoki stan-

dard.

Cena 6500 zł + opłaty + kaucja

Tel. 692-476-480

Kraków, ul. Podłęska

jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i garderobą, III p., winda, balkon. Mieszkanie 

umeblowane.

Cena 1200 zł (w tym media)

Tel. 501-669-803, e-mail: pajmax@op.pl

Kraków, ul. Radzikowskiego

50 m2

Cena 1500 zł

Tel. 509-601-335, e-mail: masb75@wp.pl

Kraków, os. Szklane Domy

29 m2, I p./ VI p. z windą, jednopokojowe z wnęką sypialnianą, oddzielną kuch-

nią, przedpokojem i łazienką. Świeżo wyremontowane i gustownie urządzone. 

Mieszkanie wyposażone w dwie nowe, bardzo pojemne szafy wnękowe, nowe 

meble kuchenne IKEA, wersalkę, pralkę, lodówkę i kuchenkę gazową. Nowe  

okna.

Cena 900 zł

Tel. 604-127-679 , e-mail: artur.wroblewski@yahoo.pl

Kraków, ul. Szlak

30 m2, II p., apartament z balkonem i aneksem kuchennym w nowoczesnym apar-

tamentowcu Angel City. Budynek strzeżony z cichobieżnymi windami, okolice Galerii 

Krakowskiej.

Cena 1200 zł + czynsz + media

Tel. 510-278-933

Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)
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Kraków, ul. Traugutta

32 m2, III p., umeblowany aneks kuchenny (lodówka, pralka), sypialnia na antresoli.

Cena 1200 zł

Tel. 502-088-982, e-mail: aldonaf@gmail.com

Kraków, ul. Ugorek

42 m2, dwupokojowe, w pełni wyposażone (m.in. zmywarka, lodówka, kuchenka) 

i umeblowane-do wejścia. Bardzo dobra lokalizacja. Z mieszkania rozpościera się widok 

na panoramę Krakowa, co bez wątpienia stanowi dodatkowy atut mieszkania.

Cena 1600 zł + opłaty

Kontakt e-mail: wynajemmieszkaniaugorek@gmail.com

Kraków, ul. Widok

48 m2, VIII p./Xp., blok odnowiony w czerwcu 2009 r. W budynku są dwie windy. 

Mieszkanie jest idealne dla dwóch par lub rodziny z dwójką dzieci – wszystkich, którzy 

cenią spokój i wygodę cichego mieszkania w dobrej dzielnicy. Rozkład: dwa niezależne 

pokoje po ok. 9 m2, przejściowy salonik ok. 20 m2, ślepa kuchnia ok. 7 m2, korytarz, 

łazienka. Mieszkanie jest gotowe do zamieszkania. Do lokalu przynależy piwnica.

Cena 1600 zł + opłaty

Tel. 602-634-311, e-mail: administracja@bioling.com 

DOMY

Zielonki, os. Marszowiec

200 m2, superkomfortowy, do wynajęcia umeblowany lub pusty. Parter: salon z ko-

minkiem, kuchnia z jadalnią, łazienka, duży taras, garaż. Piętro: 4 sypialnie, łazienka. 

Wokół domu zagospodarowany ogród i dodatkowe miejsca parkingowe.

Cena 4200 zł + media

Tel. 668-318-877, e-mail: jola1301@interia.pl

INNE

Lokal

Kraków, ul. Szlak, 42 m2, w podziemiu kamienicy, wejście bezpośrednio od ulicy. Do-

stęp dla pracowników jest z oddzielnego wejścia w dowolnych godzinach, dla klientów 

jedynie w godzinach 10 - 18.

Cena 2000 zł

Tel. 501-224-350, e-mail: szlak8a@orange.pl

Lokal biurowo-handlowy

Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2. Możliwość wynajęcia na mieszkanie.

Cena 1900 zł/m-c + opłaty

Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Lokal biurowo-handlowy

Kraków, ul. Floriańska, 96 m2, I p. w zabytkowej kamienicy. doskonale nadający się 

na kancelarię, prestiżowe biuro.

Cena 4400 zł

e-mail: apartamenty.florianska@gmail.com

Lokal biurowy

Kraków, ul. Floriańska, 16 m2, atrakcyjny przeszklony lokal w pasażu handlowym

Cena 2200 zł

e-mail: florianska.pasaz@gmail.com

Lokal biurowy

Kraków ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny hall, wejście z ulicy, 

wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media

Tel. 503-577-488

Lokal handlowo-usługowo-gastronomiczny

ul. Radzikowskiego, 54 m2, atrakcyjny, wykończony. Lokal na parterze, frontowy, 

narożny z dużymi witrynami i dwoma wejściami.

Cena 3900 zł

Tel. 602-755-930, mail: e.sapalska@interia.eu

KUPIĘ

Mieszkanie

ok. 30 m2, ogrzewanie centralne, do wejścia lub niewielkiego remontu, do 200.000 zł.

Kontakt e-mail: jadwiga67@hotmail.com

Mieszkanie

Zdecydowanie kupię trzypokojowe, ok. 55 m2, w dobrej lokalizacji, do wejścia lub 

ewentualnie niewielkiego remontu. Mile widziane nowe budownictwo.

Tel. 693-429-164, e-mail: grazyna200@hotmail.com





WYJĄTKOWE WYJAZDOWE 
SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW,  

ZARZĄDCÓW I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH!
             

9-11 grudnia 2011 r.

SZCZYRK
Doskonalenie zawodowe,  

wypoczynek oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów. 
Tylko u nas:

okazja zdobycia wymaganej ilości godzin edukacyjnych obowiązkowego doskonalenia 
zawodowego
harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem  wszystkich aspektów pracy 
nieruchomisty
profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami  i doskonałymi dydaktykami
okazja zyskania nowych kontaktów biznesowych w branży
sposobność doskonałej zabawy i wypoczynku

Studium Doskonalenia Rynku Nieruchomości
www.szkolenia.helios.biz.pl � szkolenia @helios.biz.pl � tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI



DYREKTOR ODDZIAŁU KOLEJOWEGO
OPRACUJ STRATEGIĘ DZIAŁAŃ RYNKOWYCH
Dyrektor Oddziału Kolejowego
Woj. dolnośląskie
Nr ref.: 1007475

Naszym Klientem jest firma posiadająca wieloletnie doświadczenie na polskim 
rynku specjalizująca się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W związku 
z rozwojem firmy w obszarze budownictwa kolejowego, poszukujemy 
doświadczonego managera na stanowisko Dyrektor Oddziału Kolejowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie 
nowej komórki realizującej inwestycje kolejowe. Ponadto będzie odpowiedzialna 
za opracowanie strategii działań rynkowych, budowę zespołu specjalistów 
odpowiedzialnych zarówno za pozyskiwanie jak też realizację inwestycji na terenie 
kraju a także reprezentowanie spółki w kontakcie z potencjalnymi Konsorcjantami 
i partnerami businessowymi.

Idealny Kandydat powinien posiadać doświadczenie na stanowisku Kierownika 
Oddziału firmy specjalizującej się w budownictwie kolejowym, bądź osoby 
posiadającej doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami kolejowymi oraz 
posiadającej wiedzę na temat rynku infrastruktury kolejowej w Polsce.

Nasz Klient oferuje zatrudnienie w znanej na świecie grupie budowlanej 
o stabilnej pozycji na rynku, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju 
wewnątrz organizacji.

KIEROWNIK ROBÓT TOROWYCH
REALIZUJ BUDŻET INWESTYCJI
Kierownik Robót Torowych
Cała Polska
Nr ref.: 1016190

Dla naszego Klienta, znanej firmy z branży budownictwa infrastrukturalnego, 
która po zdobyciu licznych doświadczeń w inwestycjach drogowych, wchodzi na 
polski rynek inwestycji kolejowych, poszukujemy doświadczonych inżynierów na 
stanowisko Kierownik Robót Torowych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za koordynację realizacji 
inwestycji kolejowych na  terenie kraju. W szczególności, do zakresu jej obowiązków 
będzie należało przygotowanie inwestycji, koordynacja przygotowania i realizacji 
budżetu inwestycji w zgodności z harmonogramem robót a także techniczny nadzór 
realizacji i kontakt z Zamawiającym oraz Nadzorem. 

Idealny Kandydat powinien posiadać uprawnienia budowlane 
w specjalności kolejowej. Doświadczenie w realizacji inwestycji infrastruktury 
kolejowej i pełnieniu funkcji kierowniczej na kontrakcie stanowi atut.

Nasz Klient oferuje możliwość podjęcia pracy w stabilnej grupie budowlanej a także 
możliwość awansu zawodowego w organizacji.

INSPEKTOR ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA I BHP
SPRAWUJ NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM 
PROCEDUR
Inspektor Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP 
Woj. śląskie
Nr ref.: 1016032

Naszym Klientem jest jeden z liderów w zakresie budownictwa energetycznego. 
W związku ze zmianami w firmie poszukujemy aktualnie doświadczonych kandydatów 
na Stanowisko Inspektora Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP.

Celem stanowiska jest nadzór nad zagadnieniami w obszarze Jakości, BHP i Ochrony 
Środowiska na terenie budowy, opracowywanie dokumentacji wg instrukcji 
systemowych firmy oraz monitorowanie stanu budowy wg procedur i instrukcji 
systemowych firmy. 

Do zadań zatrudnionej na tym stanowisku osoby należeć będzie także 
przeprowadzanie kontroli przestrzegania aktów prawnych oraz procedur dotyczących 
BHP, jakości i ochrony środowiska, w tym zapewnienie prawidłowego działania 
systemów zgodnych z ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto osoba ta odpowiedzialna 
będzie za sporządzanie oceny ryzyka zawodowego oraz uczestniczyć będzie 
w prowadzeniu audytów wewnętrznych.

Idealny Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe elektryczne 
oraz doświadczenie w prowadzeniu lub 
nadzorowaniu budow. Dodatkowym atutem 
będzie znajomość norm ISO 9001, 14001 oraz 
normy PN 18001 lub OHSAS 18001. Znajomość 
języka angielskiego jest warunkiem koniecznym 
w związku z pracą w międzynarodowym 
środowisku.

KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA
ZARZĄDZAJ DZIAŁEM OFERTOWANIA
Kierownik Działu Ofertowania
Kraków
Nr ref.: 1014554

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy budowlanej w związku z dalszym 
rozwojem oddziału polskiego oraz chęcią pozyskania nowych kontraktów z zakresu 
budownictwa kolejowego poszukujemy Kierownika Działu Ofertowania (kolej).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiadać za zarządzanie 
działem ofertowania, w tym wyszukiwanie projektów, analizę SIWZ, nadzór nad 
przygotowywaniem kalkulacji i ofert na roboty z branży kolejowej oraz koordynację 
pracy zespołu a także negocjacje z Dostawcami i Podwykonawcami.

Poszukujemy osoby posiadającej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku 
samodzielnego Specjalisty ds. ofertowania w branży kolejowej, bądź pełniącej 
wcześniej funkcję Koordynatora ds. ofertowania lub Kierownika zespołu wycen. 
Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje możliwość pracy w jednej z największych organizacji 
budowlanych w Europie, pracę przy interesujących projektach oraz atrakcyjne 
warunki finansowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
buszek@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
rozmus@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
rozmus@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
buszek@hays.pl



STUDIUM DOSKONALENIA  
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Profesjonalne szkolenia w ramach  
obowiązkowego doskonalenia zawodowego z listy MI

prawne  sprzedażowe i marketingowe  podatkowe
Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury  

i spełniają wymogi obowiązkowego doskonalenia zawodowego dla pośredników  
w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych. 

Tylko u nas:
 gwarancja zdobycia “godzin edukacyjnych” obowiązkowego doskonalenia zawodowego ●
 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy nieruchomisty ●
 profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami i doskonałymi dydaktykami ●

Jeśli Ci zależy na faktycznym zdobyciu wiedzy,  
a nie tylko zaliczeniu obowiązkowych godzin edukacyjnych – skorzystaj z naszych szkoleń.

Poziom naszych szkoleń jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników, czego dowodem jest zamawianie  
przez nich szkoleń zamkniętych i indywidualnych konsultacji, które stanowią formę szkoleń ponadobowiązkowych. 

Z kompleksową ofertą oraz terminami organizowanych przez nas  szkoleń można zapoznać się na stronie: www.szkolenia.helios.biz.pl

KONTAKT:  szkolenia@helios.biz.pl, tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Pracodawcy szkolą na poziomie  
średniej europejskiej

Zdecydowana większość pracowników woli podnosić swoje kwalifikacje za pieniądze pracodawców, niż indywidualnie opłacać sobie naukę. Jak 
wynika z danych piątego Europejskiego Badania Warunków Pracy, w 2010 roku 33,1% respondentów w Polsce uczestniczyło w szkoleniach 

finansowanych przez szefów. Tylko 8% badanych wzięło sprawy w swoje ręce i samodzielnie zorganizowało sobie kursy doszkalające.

Polskie firmy na europejskim poziomie
Jak pokazują wyniki badań, liczba Polaków 

biorących udział w szkoleniu finansowanym przez 
pracodawców (33,1%) wpisuje się w średnią 
unijną (33,7%). Systematycznie, choć powo-
li, wzrasta procent firm inwestujących w rozwój 
swoich pracowników. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia w Polsce 
przybyło 10% respondentów, którzy uczest-
niczyli w kursach fundowanych przez szefów. 
„Przedsiębiorcy, inwestujący w kapitał ludzki, 
mogą skorzystać ze szkoleń współfinansowanych 
z funduszy unijnych – mówi Bożena Lublińska – 
Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (PARP). – Nie trzeba wypełniać 
odrębnych wniosków i pozyskiwać środków, ale 
można wysłać pracowników na kursy dostępne 
już na rynku” – dodaje. 

Oczywiście w tym europejskim rankingu prym 
wiodą kraje skandynawskie. W Finlandii aż ponad 
51% badanych uczestniczyło w tego rodzaju na-
uce, a w Szwecji 48,6%. Wysoką świadomością 
konieczności rozwijania potencjału pracowników 

wykazali się nasi sąsiedzi Czesi, gdzie 46% bada-
nych podnosiło swoje kwalifikacje i kompetencje 
korzystając ze wsparcia firm.

Niewielka samodzielność w planowaniu 
własnej kariery

Tylko 8% badanych dorosłych Polaków 
w 2010 r. opłaciło sobie kursy doszkalające. 
Średnia w krajach Unii Europejskiej jest podob-
na, bo 8,7% respondentów zorganizowało sobie 
samodzielnie szkolenie. Największą aktywno-
ścią w planowaniu kariery zawodowej wykaza-
li się Hiszpanie – 15,6% obywateli tego kraju 
dokształcało się we własnym zakresie. Niewiele 
niższy wynik mają Austriacy – 14,3% dorosłych 
mieszkańców opłaciło sobie szkolenia. „Jesień to 
sprzyjający czas do planowania własnego rozwo-
ju. Warto wykorzystać energię, z którą wracamy 
po urlopach, właśnie do doskonalenia własnych 
umiejętności – mówi Joanna Nowakowska, p.o. 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludz-
kiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. – Zapraszamy na stronę www.inwesty-

cjawkadry.pl, gdzie znajduje się największa baza 
szkoleń i studiów podyplomowych w Polsce, za-
równo komercyjnych, jak i współfinansowanych 
z funduszy UE. Przyjazna wyszukiwarka pozwoli 
szybko znaleźć odpowiedni kurs, a to jest nie-
zbędny krok do rozpoczęcia podnoszenia swoich 
kwalifikacji” – dodaje.

Europejskie Badanie Warunków Pracy
Piąte Europejskie Badanie Warunków Pracy 

było przeprowadzone w 2010 r. wśród 27 państw 
członkowskich UE oraz w Turcji, Chorwacji, Nor-
wegii, Macedonii, Czarnogórze, Albanii i Kosowie. 
Liczebność próby docelowej w większości krajów 
wynosiła 1000, w Polsce – 1500. Każdy kraj po-
dzielono na odpowiednie sekcje, w oparciu o po-
dział na regiony i stopień urbanizacji. Następnie 
z każdej takiej jednostki wybierano losową próbę 
gospodarstw domowych. Ankietowana była oso-
ba aktywna zawodowo. Ogółem w 2010 r. prze-
prowadzono 43 816 bezpośrednich wywiadów 
z respondentami w ich domach.

Źródło: wiadomości.nf.pl



„Spada tempo wzrostu zatrudnienia. 
W drugiej połowie roku mniejsze jest zapo-
trzebowanie na prace sezonowe. Pracodawcy 
niechętnie przyjmują nowych pracowników. 
W końcu roku bezrobocie może być jeszcze 
wyższe” – ocenia Monika Zakrzewska, eks-
pert PKPP Lewiatan. 

„Ograniczenie wydatków Funduszu Pracy 
spowodowało, że urzędy pracy mają mniej 
pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. Jesz-
cze w 2010 roku dzięki stażom, szkoleniom, 
pracom interwencyjnym i innym formom ak-
tywizacji skierowały one na rynek ok. 700 
tys. bezrobotnych i o tyle zmniejszyła się ich 
liczba w skali roku. Miało to ogromne znacze-
nie dla niektórych grup, zwłaszcza dla mło-
dzieży. W tym roku zakres tej interwencji jest 
mocno ograniczony.

W ubiegłym miesiącu bezrobocie wzrosło 
w 7 województwach, najsilniej w pomorskim 
i warmińsko-mazurskim, w pozostałych woje-
wództwach pozostało bez zmian. 

O 7,5 tys. osób (o 0,4%) wzrosła również 
liczba bezrobotnych i wyniosła 1862,8 tys. 
osób (na podstawie meldunków nadesłanych 
przez wojewódzkie urzędy pracy). Należy za-
uważyć, że we wrześniu ub. roku miał miej-
sce silniejszy wzrost liczby bezrobotnych, 
o 12,4 tys. osób (o 0,7%). 

Zmniejszyła się (o 4 tys., co stanowi 5,5%) 

liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywiza-
cji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy. 
Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów 
68,5 tys. ofert pracy. W ubiegłym roku sytu-
acja kształtowała się znacznie lepiej.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej we wrze-
śniu 2011 r. odnotowano w jedenastu woje-
wództwach, przy czym najsilniejszy względ-
ny w lubelskim (o 25,5%, czyli o 0,9 tys.) 
i dolnośląskim (o 22,3%, czyli o 1,6 tys.). 
W pozostałych województwach odnotowano 
wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej (największy – o 700 
ofert wystąpił w województwie małopolskim 
oraz warmińsko-mazurskim – o 400 ofert).

We wrześniu rejestrowały się osoby po-
wracające do bezrobocia po wygaśnięciu 
umów na czas określony lub po zakończeniu 
prac sezonowych (np. w turystyce), szczegól-
nie w obszarach atrakcyjnych turystycznie. 
Rejestrowali się także tegoroczni absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim 
wyższych oraz osoby uprzednio skreślone 
z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pod-
jęcia pracy. 

Zgodnie z raportem Manpower dotyczącym 
prognoz zatrudnienia na IV kwartał 2011 r. 
blisko dwie trzecie pracodawców deklaruje, 
że poziom zatrudnienia w ich firmach się nie 

zmieni, zwalniać będzie jedynie co dziesiąty 
przedsiębiorca, a zwiększenie zatrudnienia 
przewiduje 17%. Najkorzystniej sytuacja 
jest w regionie południowo-zachodnim Polski, 
gdzie 18% więcej przedsiębiorców wskazuje 
chęć zwiększenia zatrudnienia niż redukcji. 
Jedynie w regionie wschodnim tyle samo pra-
codawców chce zatrudniać co zwalniać, w po-
zostałych obszarach różnice w deklaracjach 
wzrostu i spadku zatrudnienia przemawiają 
na korzyść wzrostu.

Najlepsze perspektywy dotyczą sektora 
produkcyjnego (produkcja przemysłowa), 
gdzie 16% więcej przedsiębiorców chce zwal-
niać niż zatrudniać, budowlanego (12% wię-
cej na wzrost zatrudnienia), sektorach finanse 
i ubezpieczenia (11% więcej na wzrost za-
trudnienia). Jedynie w sektorze energetyka, 
gazownictwo i wodociągi oraz w instytucjach 
sektora publicznego więcej pracodawców pla-
nuje zwolnienia niż zatrudnienie (odpowied-
nio o 3% i o 2%).

„Analiza ogłoszeń o prace (głównie za-
mieszczonych na portalach internetowych) 
wskazuje, że w dalszym ciągu najbardziej po-
szukiwani są handlowcy, specjaliści IT, oso-
by z wyższym wykształceniem technicznym, 
finansiści, pracownicy call center” – dodaje 
Monika Zakrzewska. 

Źródło: pkpplewiatan.pl

Chińczyk narzeka,  
Duńczyk się cieszy

Często słyszymy, że Polacy tylko narzekają i są nad wyraz niezadowoleni ze swojej sytuacji życiowej.  
Czy jest tak w rzeczywistości? Które narody odczuwają największą satysfakcję z warunków,  

w których przyszło im żyć, i jak na ich tle wypadamy my, Polacy? 

Satysfakcja z życia to wielowymiaro-
wy wskaźnik jakości życia oraz osobistego 
dobrostanu. W największym stopniu jest 
kształtowana przez warunki bytowe oraz 
stan zdrowia. Tym, którym żyje się źle, naj-
częściej brakuje lepszych zarobków, własne-
go domu/mieszkania, samochodu czy lepszej 
kondycji psychofizycznej.

Do tej pory przeprowadzono kilka zna-
czących badań satysfakcji z życia. Jedne 
z najpopularniejszych są autorstwa OECD 
z 2010 roku. Do badania poziomu satysfak-
cji z życia organizacja ta zastosowała me-

todę zwaną Drabiną Cantrilla (ang. Cantrill  
Ladder). 

Ankietowanym zadawano następujące py-
tanie: Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo jesteś 
obecnie zadowolona/y z życia? Odpowiedź 
musiała mieścić się na 10-punktowej skali, 
gdzie 1 oznaczało duże niezadowolenie, a 10 
– duże zadowolenie. 

Najbardziej zadowoleni ze swojej obec-
nej sytuacji życiowej są obywatele krajów 
nordyckich oraz anglojęzycznych (średnio 
7 punktów). Przykładowo Duńczycy poziom 
zadowolenia z życia oceniali średnio na 7,8 

punktu. Najniższy wskaźnik odnotowały Chi-
ny (4,7 punktu). Polacy uzyskali średnią 5,8. 
W porównaniu do krajów OECD jesteśmy ra-
czej narodem niezadowolonym, aniżeli try-
skającym życiowym optymizmem.

Jak postrzegamy swoje warunki życia? 
Jakie potrzeby najtrudniej nam zaspokoić? 
Co chcielibyśmy posiadać, a na co równocze-
śnie nas nie stać? Jak kształtuje się wskaźnik 
satysfakcji z życia w krajach OECD? Odpowie-
dzi na te i inne pytania znajdą Państwo w ar-
tykule „Jak ci się żyje, Polaku?”.

Źródło: rynekpracy.pl

We wrześniu  
przybyło bezrobotnych

Stopa bezrobocia we wrześniu wzrosła wobec sierpnia o 0,1 pkt proc. i wyniosła 11,7 proc.  
– szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
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„Problemem Europy jest jednak brak de-
cyzji. W Unii panuje hałas, jest mnóstwo re-
komendacji, ale brak działania. Kryzys, który 
może wyniknąć, jeżeli nie zostaną podjęcie 
dobre decyzje, będzie bardzo duży. Decy-
zje trzeba podjąć na wczoraj, to jest ostatni 
dzwonek na działanie” – podkreślał Nouriel Ro-
ubini, amerykański ekonomista, uczestniczący 
w panelu „Czy świat jest skazany na wzrost”, 
który odbył się w drugim dniu Europejskiego 
Forum Nowych Idei w Sopocie, zorganizowa-
nego przez PKPP Lewiatan. 

Roubini mówił również, iż kluczowym zada-
niem jest wypracowanie nowego ładu gospo-
darczego oraz międzynarodowa współpraca, 
która uwzględni rynki wschodzące. Nowy ład 
przyniesie m.in. wyjście kilku członków ze 
strefy euro.

Na kluczowe znaczenie wzrostu zwracał 
uwagę także Peter Schwartz, amerykański pi-
sarz i futurysta. Kiedy spada wzrost, zaczynają 
się konflikty polityczne. Odpowiedzi na obecne 
problemy należy dziś poszukiwać w decyzjach 
ludzi, ponieważ nie mamy do czynienia z barie-
rami naturalnymi. Potrzebujmy zatem decyzji 

politycznych, które pobudzą wzrost gospodar-
czy. Pozwoli to rozwiązać wiele konfliktów po-
litycznych. Według Petera Schwartza, wzrost 
można przywrócić przez otwarcie przepływu 
osób, kapitału, myśli. Skutkiem tego jest tak-
że przygotowanie się na większą zmienność 
i elastyczność. Potrzebna jest także globalna 
współpraca i innowacja, aby utrzymać dobro-
byt, który zapewnia pokój.

Nie panikujmy – to główna rada Lorda 
Mandelsona, byłego komisarza UE ds. han-
dlu. Zauważał, on że obecnie nie czekamy na 
drugie dno recesji, ponieważ nie osiągnęli-
śmy jeszcze pierwszego dna. Dlatego najbliż-
sza perspektywa dla globalnej gospodarki nie 
jest optymistyczna. Rządy nie powinny więc 
ze sobą konkurować, ale stwarzać dobre wa-
runki rozwoju. Ponieważ fundamentem przy-
szłego wzrostu jest ochronienie jednolitego 
rynku. A tym, co jest trwałą przewagą Euro-
py i USA, jest innowacyjność i postęp tech-
niczny. Mendelson zwracał jednak uwagę, 
że obecnie politycy nie są liderami, zbytnio 
obawiają się opinii publicznej. A dzieje się to 
w czasach, gdy potrzeba trudnych decyzji. 

Wśród przywódców panuje także niechęć do 
wyjaśniania swoich decyzji, zatraca się tym 
samym idea integracji. Politycy muszą się 
obudzić, by wykorzystać szanse jakie daje 
globalizacja.

„Wyzwaniem jest przywództwo. Mamy silny 
potencjał wzrostu, musimy go jednak uwolnić. 
I to jest główne zadanie. Trzeba także pod-
nieść podatki i dłużej pracować. Dziś jest czas 
niepopularnych decyzji, które należą właśnie 
do przywódców” – mówił Dominic Barton, 
dyrektor zarządzający McKinsey&Company. 
Przekonywał także, że cały czas na świecie 
trwa wzrost gospodarczy. Natomiast ważną 
barierą jest bezrobocie – 50 mln młodych ludzi 
jest bez pracy i biznes musi na to zareagować. 
Zadaniem biznesu jest powiedzenie, jakich lu-
dzi potrzebuje.

Hiromi Yamaji, wiceprezes wykonawczy, 
przewodniczący wykonawczy Rady Dyrekto-
rów, Globalna Bankowość Inwestycyjna No-
mura Securities Co. zwracał uwagę, że w po-
szukiwaniu wzrostu trzeba patrzeć na wschód 
i wykorzystywać szanse tkwiące w Azji.

Źródło: pkpplewiatan.pl

Za punkt wyjściowy w definiowaniu NEETs 
przyjmuje się brak jakiejkolwiek aktywności 
zawodowo-edukacyjnej. Ramy wiekowe poję-
cia zmieniają się jednak wraz z krajem, w któ-
rym termin jest stosowany. W krajach Unii Eu-
ropejskiej kategoria NEETs dotyczy zazwyczaj 
osób w wieku 15–24 lata, ale w zależności od 
potrzeb niekiedy dokonuje się bardziej szcze-
gółowych podziałów (np. 16–18 lat, 18–20 
itd.). Bez względu na szerokość geograficzną 
osoby te łączy jedno – są młode, ale nie uczą 
się, nie szkolą i nie pracują. Na dodatek, nie-
ważne z jakiej przyczyny – istotny jest wyłącz-
nie fakt, że nie angażują się w życie społeczne. 
Z socjologicznego i ekonomicznego punktu wi-
dzenia czyni je to zwykłymi „darmozjadami”, 
co ze względu na duże zróżnicowanie grupy 
jest dość krzywdzące. Znajdziemy tu bowiem 
zarówno osoby, które nie pracują, bo nie chcą, 
ale też nie pracują, bo pomimo starań nie uda-
je im się znaleźć zatrudnienia. Dalej: wycofa-
nych ze społecznej aktywności przez niepeł-

nosprawność, chorobę czy konieczność opieki 
nad dzieckiem, ale też zwykłą chęć odpoczyn-
ku „od wszystkiego” czy daleką podróż. 

Ile takich osób jest w całej UE? Z danych 
Eurostatu wynika, że w 2009 roku problem 
bierności społecznej dotyczył 12,4% Europej-
czyków w wieku 15–24 lat. To wartość śred-
nia, bo odsetek NEETs wahał się w zależno-
ści od kraju, osiągając maksimum w Bułgarii 
(19,5%), a niemal pięciokrotnie niższe mini-
mum w Holandii (4,1%). Polska z wynikiem 
10,6% znalazła się dokładnie pośrodku eu-
ropejskiej stawki, ale – w przeciwieństwie do 
innych krajów Unii – nie odrobiła jeszcze lekcji 
pod tytułem NEETs. Nie jest to pocieszająca 
informacja – każdy młody człowiek wpadają-
cy w pułapkę NEETs to dla państwa ogromna 
strata społeczna i równie duży minus w budże-
cie. Młody, całkowicie zdeaktywizowany czło-
wiek nie płaci bowiem podatków, ale wymaga 
wysokich nakładów w postaci świadczeń spo-
łecznych, pomocy urzędów pracy czy innych 

państwowych instytucji. Dodatkowo, jeśli zda-
rza mu się notorycznie łamać prawo, zwiększa 
wydatki państwa na walkę z przestępczością, 
resocjalizację czy utrzymanie ośrodków peni-
tencjarnych.

Z badań London School of Economics wy-
nika, że statystyczny brytyjski podatnik przez 
całe swoje życie łoży na jednego „wyłączone-
go z życia” młodego człowieka średnio 97 tys. 
GBP. Najcięższe „przypadki” mogą kosztować 
nawet 300 tys. GBP. Przy aktualnych cenach 
nieruchomości w Londynie to około jedna trze-
cia trzy-, czteropokojowego mieszkania w do-
brej dzielnicy. 

Kto zostaje NEETs i skąd wywodzi się ten 
termin? Dlaczego wskaźnik NEETs jest bardziej 
efektywny od innych mierników rynku pracy? 
Jakie są skutki bierności społecznej młodzie-
ży? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą 
Państwo w artykule „NEETs – młodzież, która 
robi nic”.

Źródło: rynekpracy.pl

NEETs – młodzież, która robi „nic”
Niemal 11% Polaków w grupie wiekowej 15–24 lata nie uczy się, nie chodzi do pracy i nie uczestniczy w żadnych szkoleniach czy kursach. 

Jednym słowem, robi przysłowiowe „nic”, co wystarczy, aby określić ich mianem NEETs (ang. Not in Education, Employment or Training).

Czy świat  
jest skazany na wzrost?

Albo UE będzie się nadal integrować, albo dojdzie do dezintegracji, która doprowadzi do rozpadu strefy euro.  
Przywrócenie wzrostu gospodarczego i zdolności gospodarek do tworzenia miejsc pracy to dwa główne zadania dla Europy.



www.dwutygodnik.krn.pl
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